
ATTUNDA TINGSRÄTT
Brottmålsenhet

DOM
2016-06-23
meddelad i
Sollentuna

Mål nr: B 1687-14

Postadress
Box 940
191 29 Sollentuna

Besöksadress
Tingsvägen 11

Telefon
08-561 696 01
E-post: brottmalsenhet.attunda.tingsratt@dom.se
www.attundatingsratt.domstol.se

Telefax
08-561 695 01

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:30

PARTER (Antal tilltalade: 1)

Tilltalad
Christoffer Kalani, 19931023-9513
Russingränd 15
175 57 Järfälla

Offentlig försvarare:
Advokat Henrik Olsson Lilja
Advokatfirman Althin
Skeppsbron 28, 3 tr
111 30 Stockholm

Offentlig försvarare:
Advokat Björn Rothpfeffer
Advokatfirman Althin
Skeppsbron 28, 3 tr
111 30 Stockholm

Åklagare
Kammaråklagare Tomas Mattsson och Anna Bengtsson
Åklagarmyndigheten
Norrorts åklagarkammare i Stockholm
Box 950
191 29 Sollentuna

Målsägande
1. Sekretess AA, se Partsbilaga sekretess

Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Nathalie Lacotte
Advokatfirman Gärde & Partners AB
Danderydsgatan 14
114 26 Stockholm
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2. Sekretess BA, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Monica Hedman
Torget 3
921 31 Lycksele

3. Sekretess CA, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Monica Hedman
Torget 3
921 31 Lycksele

4. Sekretess DA, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Charlotte Nordström
Advokatbyrån Elisabeth Fritz AB
Box 19579
104 32 Stockholm

5. Sekretess DD, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Kerstin Löfroth
Advokatbyrån Gisslén & Löfroth AB
Box 304
771 26 Ludvika

6. Sekretess EA, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Sverker Mattsson
Advokatbyrå Urwitz & Mattsson AB
Box 325
461 27 Trollhättan
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7. Sekretess ED, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Helene Ek Sederholm
Advokatfirman Sederholm AB
Drottninggatan 30-36
252 21 Helsingborg

8. Sekretess FA, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Sverker Mattsson
Advokatbyrå Urwitz & Mattsson AB
Box 325
461 27 Trollhättan

9. Sekretess FD, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Nathalie Medina
Adacta Advokatbyrå AB
Kalendegatan 7
211 35 Malmö

10. Sekretess GA, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Sverker Mattsson
Advokatbyrå Urwitz & Mattsson AB
Box 325
461 27 Trollhättan

3



ATTUNDA TINGSRÄTT
Brottmålsenhet

DOM
2016-06-23

Mål nr: B 1687-14

11. Sekretess GD, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Johanna Nordgård
Ohlin Fugleberg Advokater HB
Norra Vallgatan 58
211 22 Malmö

12. Sekretess GG, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Lars Sundin
Amber Advokater Jönköping KB
Lantmätargränd 59
553 20 Jönköping

13. Sekretess HA, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Charlotte Nordström
Advokatbyrån Elisabeth Fritz AB
Box 19579
104 32 Stockholm

14. Sekretess HD, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Hans Peter Lindström
Ahlford Advokatbyrå i Karlstad HB
Box 644
651 14 Karlstad
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15. Sekretess IA, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Charlotte Nordström
Advokatbyrån Elisabeth Fritz AB
Box 19579
104 32 Stockholm

16. Sekretess ID, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Nathalie Medina
Adacta Advokatbyrå AB
Kalendegatan 7
211 35 Malmö

17. Sekretess IG, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Rasmus Collin
Crusner Advokatbyrå AB
Allégatan 20
503 32 Borås

18. Sekretess JA, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Charlotte Nordström
Advokatbyrån Elisabeth Fritz AB
Box 19579
104 32 Stockholm
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19. Sekretess JD, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Nathalie Medina
Adacta Advokatbyrå AB
Kalendegatan 7
211 35 Malmö

20. Sekretess JJ, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Patrik Ahlbeck
Advokatfirman Ahlbeck HB
Oskarsparken 1
702 12 Örebro

21. Sekretess KA, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Ann-Christin Danielsson
Box 45
761 21 Norrtälje

22. Sekretess KD, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Nathalie Medina
Adacta Advokatbyrå AB
Kalendegatan 7
211 35 Malmö
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23. Sekretess KG, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Henrik Månsson
Amber Advokater Karlskrona HB
Ronnebygatan 49
371 34 Karlskrona

24. Sekretess LA, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Rasmus Collin
Crusner Advokatbyrå AB
Allégatan 20
503 32 Borås

25. Sekretess LD, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Erika Lindquist
Advokatfirman Landerdahl AB
Alva Myrdals gata 4 B
632 20 Eskilstuna

26. Sekretess LG, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Henrik Månsson
Amber Advokater Karlskrona HB
Ronnebygatan 49
371 34 Karlskrona
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27. Sekretess LJ, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Cilla Lindahl
F Victors Advokatbyrå HB
Storgatan 30
831 30 Östersund

28. Sekretess MA, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Rasmus Collin
Crusner Advokatbyrå AB
Allégatan 20
503 32 Borås

29. Sekretess MD, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Erika Lindquist
Advokatfirman Landerdahl AB
Alva Myrdals gata 4 B
632 20 Eskilstuna

30. Sekretess MG, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Johan Bäckström
Advokatfirman Glimstedt Växjö AB
Box 124
351 04 Växjö
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31. Sekretess MJ, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Cilla Lindahl
F Victors Advokatbyrå HB
Storgatan 30
831 30 Östersund

32. Sekretess NA, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Monica Hedman
Torget 3
921 31 Lycksele

33. Sekretess ND, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat UllaBella af Klercker
Advokatfirman af Klercker AB
Västra Trädgårdsgatan 47
611 32 Nyköping

34. Sekretess NG, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Nathalie Medina
Adacta Advokatbyrå AB
Kalendegatan 7
211 35 Malmö
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35. Sekretess NJ, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Cilla Lindahl
F Victors Advokatbyrå HB
Storgatan 30
831 30 Östersund

36. Sekretess NM, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Hans-Christian Renström
Advokatfirman Advis HB
Elsa Brändströms Gata 5
582 27 Linköping

37. Sekretess OD, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat UllaBella af Klercker
Advokatfirman af Klercker AB
Västra Trädgårdsgatan 47
611 32 Nyköping

38. Sekretess OG, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Anna-Karin Hörenius Voltaire
Advokatfirman Åhlén & Lyreskog AB
Övre Slottsgatan 6 A
753 10 Uppsala
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39. Sekretess PA, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Elisabeth Aronsson
Visioner Advokatbyrå AB
Box 2
382 21 Nybro

40. Sekretess PJ, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Charlotte Nordström
Advokatbyrån Elisabeth Fritz AB
Box 19579
104 32 Stockholm

41. Sekretess QA, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Charlotte Nordström
Advokatbyrån Elisabeth Fritz AB
Box 19579
104 32 Stockholm

42. Sekretess QG, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Anna-Karin Hörenius Voltaire
Advokatfirman Åhlén & Lyreskog AB
Övre Slottsgatan 6 A
753 10 Uppsala
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43. Sekretess RA, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Hans-Christian Renström
Advokatfirman Advis HB
Elsa Brändströms Gata 5
582 27 Linköping

44. Sekretess RD, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Lars Sundin
Amber Advokater Jönköping KB
Lantmätargränd 59
553 20 Jönköping

45. Sekretess RG, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Anna-Karin Hörenius Voltaire
Advokatfirman Åhlén & Lyreskog AB
Övre Slottsgatan 6 A
753 10 Uppsala

46. Sekretess RM, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Jur.kand. Sara Törnqvist
c/o Dasler Advokatbyrå AB
Köpmangatan 4 B, 2 tr
871 30 Härnösand

12



ATTUNDA TINGSRÄTT
Brottmålsenhet

DOM
2016-06-23

Mål nr: B 1687-14

47. Sekretess SA, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Susanna Hansson
Advokatfirman Kjällgren AB
Box 123
461 23 Trollhättan

48. Sekretess SM, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Sverker Mattsson
Advokatbyrå Urwitz & Mattsson AB
Box 325
461 27 Trollhättan

49. Sekretess TD, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Nathalie Lacotte
Advokatfirman Gärde & Partners AB
Danderydsgatan 14
114 26 Stockholm

50. Sekretess TG, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Diana Shamoun
Advokaterna Hurtig & Partners AB
Stampgatan 20
411 01 Göteborg
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51. Sekretess TJ, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Rasmus Collin
Crusner Advokatbyrå AB
Allégatan 20
503 32 Borås

52. Sekretess TM, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Charlotte Nordström
Advokatbyrån Elisabeth Fritz AB
Box 19579
104 32 Stockholm

53. Sekretess UA, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Hans Peter Lindström
Ahlford Advokatbyrå i Karlstad HB
Box 644
651 14 Karlstad

54. Sekretess UD, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Lars-Olof Flink
Flinks Advokatbyrå
Torsgatan 23
666 30 Bengtsfors
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55. Sekretess UG, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Robert Nyström
AE Nyströms Advokatbyrå AB
Box 36
601 02 Norrköping

56. Sekretess UM, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Charlotte Nordström
Advokatbyrån Elisabeth Fritz AB
Box 19579
104 32 Stockholm

57. Sekretess VA, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Olof Riesenfeld
Advokatfirman Riesenfeld Aktiebolag
Storgatan 5
771 30 Ludvika

58. Sekretess VG, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Marie Thors
Advokatfirman Abersten HB
Strandgatan 15
891 33 Örnsköldsvik
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59. Sekretess VJ, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Robert Nyström
AE Nyströms Advokatbyrå AB
Box 36
601 02 Norrköping

60. Sekretess WA, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Olof Riesenfeld
Advokatfirman Riesenfeld Aktiebolag
Storgatan 5
771 30 Ludvika

61. Sekretess WG, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Biträdande jurist Anna Vikström
c/o Advokatfirman Wigert & Placht AB
Box 1965
751 49 Uppsala

62. Sekretess WJ, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Robert Nyström
AE Nyströms Advokatbyrå AB
Box 36
601 02 Norrköping
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63. Sekretess WM, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Jur.kand. Sara Törnqvist
c/o Dasler Advokatbyrå AB
Köpmangatan 4 B, 2 tr
871 30 Härnösand

64. Sekretess XA, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Nathalie Lacotte
Advokatfirman Gärde & Partners AB
Danderydsgatan 14
114 26 Stockholm

65. Sekretess XG, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Biträdande jurist Anna Vikström
c/o Advokatfirman Wigert & Placht AB
Box 1965
751 49 Uppsala

66. Sekretess XJ, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Hans Peter Lindström
Ahlford Advokatbyrå i Karlstad HB
Box 644
651 14 Karlstad
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67. Sekretess XM, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Cilla Lindahl
F Victors Advokatbyrå HB
Storgatan 30
831 30 Östersund

68. Sekretess YA, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Hans-Christian Renström
Advokatfirman Advis HB
Elsa Brändströms Gata 5
582 27 Linköping

69. Sekretess YD, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Nathalie Medina
Adacta Advokatbyrå AB
Kalendegatan 7
211 35 Malmö

70. Sekretess YJ, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Nathalie Medina
Adacta Advokatbyrå AB
Kalendegatan 7
211 35 Malmö
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71. Sekretess YM, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Hans-Christian Renström
Advokatfirman Advis HB
Elsa Brändströms Gata 5
582 27 Linköping

72. Sekretess ZA, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Charlotte Nordström
Advokatbyrån Elisabeth Fritz AB
Box 19579
104 32 Stockholm

73. Sekretess ZD, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Elisabeth Knutsson
Skaraborgsadvokaterna KB
Kölnegatan 1
531 34 Lidköping

74. Sekretess ZG, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Biträdande jurist Anna Vikström
c/o Advokatfirman Wigert & Placht AB
Box 1965
751 49 Uppsala
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75. Sekretess ZJ, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Hans-Christian Renström
Advokatfirman Advis HB
Elsa Brändströms Gata 5
582 27 Linköping

76. Sekretess ZM, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Susanna Hansson
Advokatfirman Kjällgren AB
Box 123
461 23 Trollhättan

77. Sekretess ÄA, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Erika Lindquist
Advokatfirman Landerdahl AB
Alva Myrdals gata 4 B
632 20 Eskilstuna

78. Sekretess ÄD, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Lars Sundin
Amber Advokater Jönköping KB
Lantmätargränd 59
553 20 Jönköping
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79. Sekretess ÄM, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Rasmus Collin
Crusner Advokatbyrå AB
Allégatan 20
503 32 Borås

80. Sekretess ÅA, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Nathalie Lacotte
Advokatfirman Gärde & Partners AB
Danderydsgatan 14
114 26 Stockholm

81. Sekretess ÅD, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Lars Sundin
Amber Advokater Jönköping KB
Lantmätargränd 59
553 20 Jönköping

82. Sekretess ÅG, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Barbara Klasson
Advokatfirman Barbara Klasson AB
Box 733
131 24 Nacka

21



ATTUNDA TINGSRÄTT
Brottmålsenhet

DOM
2016-06-23

Mål nr: B 1687-14

83. Sekretess ÅJ, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Nathalie Medina
Adacta Advokatbyrå AB
Kalendegatan 7
211 35 Malmö

84. Sekretess ÅM, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Jur.kand. Karin Ahnqvist
c/o Advokat Stefan Andersson AB
Box 398
301 09 Halmstad

85. Sekretess ÖA, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Kerstin Löfroth
Advokatbyrån Gisslén & Löfroth AB
Box 304
771 26 Ludvika

86. Sekretess ÖD, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Ann-Christin Danielsson
Box 45
761 21 Norrtälje

87. Sekretess ÖG, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Eva Ernstson
Kanngjutaregränd 4 A
621 57 Visby
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88. Sekretess ÖJ, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Melka Kjellberg
Advokathuset Kristianstad HB
Box 44
291 21 Kristianstad

___________________________________

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för
1. Sexuellt övergrepp mot barn, 6 kap 6 § 1 st brottsbalken

2013-08-02 -- 2014-04-13 (8 tillfällen)
2. Försök till sexuellt övergrepp mot barn, 6 kap 6 § 1 st och 15 § 1 st samt 23 kap 1 §

brottsbalken
2013-08-26 -- 2014-03-01 (7 tillfällen)

3. Försök till grovt sexuellt övergrepp mot barn, 6 kap 6 § 2 st och 15 § 1 st samt 23 kap 1
§ brottsbalken

2013-12-12
4. Utnyttjande av barn för sexuell posering, 6 kap 8 § 1 st brottsbalken

2013-08-05 -- 2014-04-14 (33 tillfällen)
5. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, 6 kap 8 § 1 st och 3 st brottsbalken

2013-08-02 -- 2014-04-13 (13 tillfällen)
6. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering, 6 kap 8 § 1 st och 15 § 1 st samt 23

kap 1 § brottsbalken
2013-08-11 -- 2014-04-15 (59 tillfällen)

7. Försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, 6 kap 8 § 1 st och 3 st och 15
§ 1 st samt 23 kap 1 § brottsbalken

2013-08-26 -- 2014-04-13 (6 tillfällen)
8. Sexuellt ofredande, 6 kap 10 § 1 st brottsbalken

2014-01-19 -- 2014-02-03 (4 tillfällen)
9. Sexuellt ofredande, 6 kap 10 § 2 st brottsbalken

2013-06-14 -- 2014-04-15 (259 tillfällen)
10. Barnpornografibrott, 16 kap 10 a § 1 st 1 p brottsbalken

2013-08-02 -- 2014-04-14 (39 tillfällen)
11. Barnpornografibrott, 16 kap 10 a § 1 st 2 p brottsbalken

2013-12-27 -- 2014-04-14 (2 tillfällen)
12. Barnpornografibrott, 16 kap 10 a § 1 st 5 p brottsbalken

2013-08-06 -- 2013-12-19 (10 tillfällen)
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13. Försök till barnpornografibrott, 16 kap 10 a § 1 st 1 p och 17 § samt 23 kap 1 §
brottsbalken

2013-08-11 -- 2014-04-15 (59 tillfällen)
14. Försök till barnpornografibrott, 16 kap 10 a § 1 st 5 p och 17 § samt 23 kap 1 §

brottsbalken
2013-09-20 -- 2014-02-15 (3 tillfällen)

Åtal som den tilltalade frikänns från
1. Sexuellt ofredande, 6 kap 10 § 2 st brottsbalken

2013-08-09 -- 2014-03-06 (4 tillfällen)
2014-03-13, Åtalet ogillas såvitt avser brott mot OD.

2. Våldtäkt mot barn, 6 kap 4 § 1 st brottsbalken
2013-11-03

3. Försök till barnpornografibrott, 16 kap 10 a § 1 st 1 p och 17 § samt 23 kap 1 §
brottsbalken

2013-11-12 -- 2014-02-23 (3 tillfällen)
4. Försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, 6 kap 8 § 1 st och 3 st och 15

§ 1 st samt 23 kap 1 § brottsbalken
2013-11-12

5. Försök till grovt sexuellt övergrepp mot barn, 6 kap 6 § 2 st och 15 § 1 st samt 23 kap 1
§ brottsbalken

2014-01-19 -- 2014-02-04 (2 tillfällen)
6. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, 6 kap 8 § 1 st och 3 st brottsbalken

2013-08-08 -- 2013-10-15 (2 tillfällen)
7. Försök till våldtäkt mot barn, 6 kap 4 § 1 st och 15 § 1 st samt 23 kap 1 § brottsbalken

2013-12-27
8. Försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, 6 kap 8 § 2 st och 3 st och 15

§ 1 st samt 23 kap 1 § brottsbalken
2014-02-23

Påföljd m.m.
Fängelse 3 år

Lagrum som åberopas
29 kap 7 § 1 st brottsbalken

Skadestånd
1. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess ÅG med 10 000 kr jämte ränta på

beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 8 januari 2014 till dess betalning
sker.

2. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess AA med 7 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 8 januari 2014 till dess betalning
sker.
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3. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess TD med 10 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 1 mars 2014 till dess betalning sker.

4. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess ÅÅ med 5 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 28 mars 2014 till dess betalning sker.

5. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess ÖD med 12 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18 december 2013 till dess betalning
sker.

6. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess IA med 5 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 25 december 2015 till dess betalning
sker.

7. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess PJ med 5 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 25 december 2015 till dess betalning
sker.

8. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess ZA med 5 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 25 december 2015 till dess betalning
sker.

9. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess DA med 7 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 25 december 2015 till dess betalning
sker.

10. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess KA med 5 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 3 november 2013 till dess betalning
sker.

11. Sekretess XA:s skadeståndsyrkande ogillas.
12. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess QA med 40 000 kr jämte ränta på

beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 25 december 2015 till dess betalning
sker.

13. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess UM med 5 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 25 december 2015 till dess betalning
sker.

14. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess TM med 5 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 25 december 2015 till dess betalning
sker.

15. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess JA med 50 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 25 december 2015 till dess betalning
sker.

16. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess HA med 15 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 25 december 2015 till dess betalning
sker.

17. Sekretess ND:s skadeståndsyrkande ogillas.

18. Sekretess OD:s skadeståndsyrkande ogillas.
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19. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess ÄA med 30 000 kr jämte ränta
enligt 6 § räntelagen (1975:635) på 5 000 kr från den 1 juli 2013 och på 25 000 kr från
den 2 augusti 2013 till dess betalning sker.

20. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess MD med 10 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 5 april 2014 till dess betalning sker.

21. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess LD med 5 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 27 december 2013 till dess betalning
sker.

22. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess VJ med 10 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 22 augusti 2013 till dess betalning
sker.

23. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess UG med 7 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 6 februari 2014 till dess betalning
sker.

24. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess WJ med 12 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 14 april 2014 till dess betalning sker.

25. Sekretess ZJ:s skadeståndsyrkande ogillas.
26. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess YM med 5 000 kr jämte ränta på

beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 23 februari 2014 till dess betalning
sker.

27. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess NM med 5 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 28 mars 2014 till dess betalning sker.

28. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess YA med 5 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 25 december 2013 till dess betalning
sker.

29. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess RA med 5 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 19 januari 2014 till dess betalning
sker.

30. Sekretess ZD:s skadeståndsyrkande ogillas.
31. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess ZM med 5 000 kr jämte ränta på

beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 12 augusti 2013 till dess betalning
sker.

32. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess SA med 5 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 17 augusti 2013 till dess betalning
sker.

33. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess UD med 12 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 1 oktober 2013 till dess betalning
sker.

34. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess TG med 5 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 26 januari 2014 till dess betalning
sker.

35. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess LA med 25 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 23 december 2013 till dess betalning
sker.

36. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess MA med 5 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 11 februari 2014 till dess betalning
sker.
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37. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess TJ med 35 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 15 april 2014 till dess betalning sker.

38. Sekretess IG:s skadeståndsyrkande ogillas.
39. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess EA med 35 000 kr jämte ränta på

beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 4 februari 2014 till dess betalning
sker.

40. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess FA med 7 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 4 februari 2014 till dess betalning
sker.

41. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess GA med 15 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 4 februari 2014 till dess betalning
sker.

42. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess SM med 7 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 23 januari 2014 till dess betalning
sker.

43. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess MG med 5 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 25 augusti 2013 till dess betalning
sker.

44. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess ÄM med 5 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 4 april 2014 till dess betalning sker.

45. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess ÅM med 12 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 25 februari 2014 till dess betalning
sker.

46. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess ED med 20 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 3 mars 2014 till dess betalning sker.

47. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess YD med 5 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 30 mars 2014 till dess betalning sker.

48. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess FD med 5 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 8 januari 2014 till dess betalning
sker.

49. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess KD med 5 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 28 september 2013 till dess betalning
sker.

50. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess ID med 5 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 2 december 2013 till dess betalning
sker.

51. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess NG  med 5 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 11 mars 2014 till dess betalning sker.

52. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess JD med 19 600 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 6 mars 2014 till dess betalning sker.

53. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess YJ med 10 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 9 augusti 2013 till dess betalning
sker.

54. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess ÅJ med 12 400 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 12 november 2013 till dess betalning
sker.

55. Sekretess ÖJ:s skadeståndsyrkande ogillas.
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56. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess GD med 15 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 15 februari 2014 till dess betalning
sker.

57. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess KG med 10 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 27 mars 2014 till dess betalning sker.

58. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess LG med 5 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 7 december 2013 till dess betalning
sker.

59. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess PA med 5 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 1 november 2013 till dess betalning
sker.

60. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess ÄD med 10 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 27 december 2013 till dess betalning
sker.

61. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess GG med 5 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 12 februari 2014 till dess betalning
sker.

62. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess RD med 15 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 14 april 2014 till dess betalning sker.

63. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess ÅD med 10 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 14 april 2014 till dess betalning sker.

64. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess JJ med 10 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 7 mars 2014 till dess betalning sker.

65. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess ÖG med 5 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 4 november 2013 till dess betalning
sker.

66. Sekretess HD:s skadeståndsyrkande ogillas.
67. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess UA med 35 000 kr jämte ränta på

beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 11 februari 2014 till dess betalning
sker.

68. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess XJ med 5 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 31 oktober 2013 till dess betalning
sker.

69. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess ZG med 5 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 19 mars 2014 till dess betalning sker.

70. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess XG med 5 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 13 februari 2014 till dess betalning
sker.

71. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess WG med 10 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 26 augusti 2013 till dess betalning
sker.

72. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess DD med 25 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18 augusti 2013 till dess betalning
sker.
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73. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess ÖA med 5 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 24 januari 2014 till dess betalning
sker.

74. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess VA med 5 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 25 juli 2013 till dess betalning sker.

75. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess WA med 25 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 29 januari 2014 till dess betalning
sker.

76. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess RG med 10 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 29 januari 2014 till dess betalning
sker.

77. Sekretess OG:s skadeståndsyrkande ogillas.
78. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess QG med 5 000 kr jämte ränta på

beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 8 februari 2014 till dess betalning
sker.

79. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess MJ med 5 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 27 december 2013 till dess betalning
sker.

80. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess NJ med  7 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 2 mars 2014 till dess betalning sker.

81. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess XM med 5 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 25 februari 2014 till dess betalning
sker.

82. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess LJ med 30 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 14 april 2014 till dess betalning sker.

83. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess RM med 7000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 26 augusti 2013 till dess betalning
sker.

84. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess WM med 10 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 15 februari 2014 till dess betalning
sker.

85. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess VG med 10 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 2 januari 2014 till dess betalning
sker.

86. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess BA med 40 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18 december 2013 till dess betalning
sker.

87. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess CA med 25 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 13 augusti 2013 till dess betalning
sker.

88. Christoffer Kalani ska utge skadestånd till Sekretess NA med 15 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 13 januari 2014 till dess betalning
sker.
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Förverkande och beslag
I beslag tagen mobiltelefon förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten i
Stockholms län 2014-0201-BG9921 nr 1).

Häktning m.m.
Åklagarnas yrkande om häktning ogillas.

Sekretess
1. Sekretessbestämmelsen i 35 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska

fortsätta att vara tillämplig på uppgifter, fotografier och filmer som kan röja
målsägandenas identiteter i den mån uppgifter om detta har lämnats vid tingsrättens
huvudförhandling inom stängda dörrar. Detta innefattar identitetsuppgifter och andra
uppgifter som kan leda till att identiteterna går att klarlägga. Samma
sekretessbestämmelse ska vara tillämplig på identitetsuppgifterna i partsbilagorna till
denna dom.

2. Sekretessbestämmelserna i 18 kap. 15 § och 35 kap. 12 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) ska fortsätta att vara tillämpliga på uppgifterna i de bilder
och filmsekvenser som har lagts fram vid tingsrättens huvudförhandling inom stängda
dörrar.

3. Sekretessbestämmelsen i 35 kap 13 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska
fortsätta vara tillämplig på uppgifterna i intyget från legitimerade psykologerna Maria
Breide och Katarina Öberg (aktbil. 1277) som lagts fram vid tingsrättens
huvudförhandling inom stängda dörrar.

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.

Ersättning
1. Henrik Olsson Lilja tillerkänns ersättning av allmänna medel för uppdraget som

offentlig försvarare för Christoffer Kalani med 2 353 699 kr. Av beloppet avser 1 256
850 kr arbete, 490 860 kr tidsspillan, 135 249 kr utlägg och 470 740 kr mervärdesskatt.

2. Björn Rothpfeffer tillerkänns ersättning av allmänna medel med 1 326 698 kr. Av
beloppet avser 926 100 kr arbete, 119 070 kr tidsspillan, 16 188 kr utlägg och 265 340
kr mervärdesskatt.

3. Barbara Klasson tillerkänns ersättning av allmänna medel för uppdraget som
målsägandebiträde för Sekretess ÅG med 76 659 kr. Av beloppet avser 46 305 kr
arbete, 13 365 kr tidsspillan, 1 657 kr utlägg och 15 332 kr mervärdesskatt.
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4. Nathalie Lacotte tillerkänns ersättning av allmänna medel för uppdraget som
målsägandebiträde för Sekretess AA med 73 816 kr. Av beloppet avser 50 406 kr
arbete, 8 505 kr tidsspillan, 142 kr utlägg och 14 763 kr mervärdesskatt.

5. Nathalie Lacotte tillerkänns ersättning av allmänna medel för uppdraget som
målsägandebiträde för Sekretess TD med 67 182 kr. Av beloppet avser 43 791 kr arbete,
9 477 kr tidsspillan, 478 kr utlägg och 13 436 kr mervärdesskatt.

6. Nathalie Lacotte tillerkänns ersättning av allmänna medel för uppdraget som
målsägandebiträde för Sekretess ÅA med 44 870 kr. Av beloppet avser 28 841 kr
arbete, 6 683 kr tidsspillan, 372 kr utlägg och 8 974 kr mervärdesskatt.

7. Ann-Christin Danielsson tillerkänns ersättning av allmänna medel för uppdraget som
målsägandebiträde för Sekretess ÖD med 78 438 kr. Av beloppet avser 46 305 kr
arbete, 14 276 kr tidsspillan, 2 169 kr utlägg kr och 15 688 kr mervärdesskatt.

8. Charlotte Nordström tillerkänns ersättning av allmänna medel för uppdragen som
målsägandebiträde för Sekretess IA, PJ, ZA, DA, QA, UM, TM, JA och HA med 331
474 kr. Av beloppet avser 238 140 kr arbete, 16 706 kr tidsspillan, 10 333 kr utlägg och
66 295 kr mervärdesskatt.

9. Elisabeth Massi Fritz, som tidigare varit förordnad som målsägandebiträde för Sekretess
IA, PJ, ZA, DA, QA, UM, TM, JA och HA tillerkänns ersättning av allmänna medel för
de uppdragen, med rätt räknat 99 730 kr. Av beloppet avser 67 716 kr arbete,     10 457
kr tidsspillan, 1 611 kr utlägg och 19 946 kr mervärdesskatt.

10. Nathalie Lacotte tillerkänns ersättning av allmänna medel för uppdraget som
målsägandebiträde för Sekretess XA med 42 854 kr. Av beloppet avser 29 768 kr
arbete, 4 374 kr tidsspillan, 141 kr utlägg och 8 571 kr mervärdesskatt.

11. Ann-Christin Danielsson tillerkänns ersättning av allmänna medel för uppdraget som
målsägandebiträde för Sekretess KA med 44 611 kr. Av beloppet avser 30 429 kr
arbete, 4 556 kr tidsspillan, 704 kr utlägg och 8 922 kr mervärdesskatt.

12. UllaBella af Klercker tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde för Sekretess ND med 45 432 kr. Av beloppet avser 25 137 kr
arbete, 9 720 kr tidsspillan, 1 489 kr utlägg och 9 086 kr mervärdesskatt.
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13. UllaBella af Klercker tillerkänns ersättning av allmänna medel för uppdraget som
målsägandebiträde för Sekretess OD med 45 432 kr. Av beloppet avser 25 137 kr
arbete, 9 720 kr tidsspillan, 1 489 kr utlägg och 9 086 kr mervärdesskatt.

14. Erika Lindquist tillerkänns ersättning av allmänna medel för uppdragen som
målsägandebiträde för Sekretess ÄA, LD och MD med, rätt räknat, 138 691 kr. Av
beloppet avser 82 688 kr arbete, 24 300 kr tidsspillan, 3 965 kr utlägg och 27 738 kr
mervärdesskatt.

15. Robert Nyström tillerkänns ersättning av allmänna medel för uppdragen som
målsägandebiträde för VJ, UG och WJ med 113 654 kr. Av beloppet avser 79 380 kr
arbete, 11 543 kr tidsspillan och 22 731 kr mervärdesskatt.

16. Hans-Christian Renström tillerkänns ersättning av allmänna medel för uppdraget som
målsägandebiträde för Sekretess ZJ med 20 906 kr. Av beloppet avser 14 553 kr arbete,
1 943 kr tidsspillan, 229 kr utlägg och 4 181 kr mervärdesskatt.

17. Hans-Christian Renström tillerkänns ersättning av allmänna medel för uppdraget som
målsägandebiträde för Sekretess YM med 22 484 kr. Av beloppet avser 15 876 kr
arbete, 1 943 kr tidsspillan, 168 kr utlägg och 4 497 kr mervärdesskatt.

18. Hans-Christian Renström tillerkänns ersättning av allmänna medel för uppdraget som
målsägandebiträde för Sekretess NM med 20 830 kr. Av beloppet avser 14 553 kr
arbete, 1 943 kr tidsspillan, 168 kr utlägg och 4 166 kr mervärdesskatt.

19. Hans-Christian Renström tillerkänns ersättning av allmänna medel för uppdraget som
målsägandebiträde för Sekretess YA med 27 315 kr. Av beloppet avser 12 568 kr
arbete, 8 018 kr tidsspillan, 1 266 kr utlägg och 5 463 kr mervärdesskatt.

20. Hans-Christian Renström tillerkänns ersättning av allmänna medel för uppdraget som
målsägandebiträde för Sekretess RA med 23 125 kr. Av beloppet avser 14 884 kr
arbete, 3 159 kr tidsspillan, 457 kr utlägg och 4 625 kr mervärdesskatt.

32



ATTUNDA TINGSRÄTT
Brottmålsenhet

DOM
2016-06-23

Mål nr: B 1687-14

21. Lars Sundin tillerkänns ersättning av allmänna medel för uppdragen som substituerande
målsägandebiträde för Sekretess ZJ, YM, NM, YA och RA med 8 269 kr. Av beloppet
avser 6 615 kr arbete och 1 654 kr mervärdesskatt.

22. Elisabeth Knutsson tillerkänns ersättning av allmänna medel för uppdraget som
målsägandebiträde för Sekretess ZD med 49 245 kr. Av beloppet avser 24 806 kr arbete,
12 758 kr tidsspillan, 1 832 kr utlägg och 9 849 kr mervärdesskatt.

23. Susanna Hansson tillerkänns ersättning av allmänna medel för uppdraget som
målsägandebiträde för Sekretess ZM med 36 734 kr. Av beloppet avser 20 440 kr
arbete, 7 290 kr tidsspillan, 1 657 kr utlägg och 7 347 kr mervärdesskatt.

24. Susanna Hansson tillerkänns ersättning av allmänna medel för uppdraget som
målsägandebiträde för Sekretess SA med 36 538 kr. Av beloppet avser 20 043 kr arbete,
7 594 kr tidsspillan, 1 593 kr utlägg varav 7 308 kr mervärdesskatt.

25. Lars-Olof Flink tillerkänns ersättning av allmänna medel för uppdraget som
målsägandebiträde för Sekretess UD med 81 895 kr. Av beloppet avser 44 028 kr
arbete, 18 225 kr tidsspillan, 3 263 kr utlägg och 16 379 kr mervärdesskatt.

26. Diana Shamoun tillerkänns ersättning av allmänna medel för uppdraget som
målsägandebiträde för Sekretess TG med - rätt räknat - 54 064 kr. Av beloppet avser 37
176 kr arbete, 6 075 kr tidsspillan och 10 813 kr mervärdesskatt.

27. Rasmus Collin tillerkänns ersättning av allmänna medel för uppdragen som
målsägandebiträde för Sekretess LA, MA, TJ, IG och ÄM med 176 631 kr. Av beloppet
avser 112 455 kr arbete, 25 515 kr tidsspillan, 3 335 kr utlägg och 35 326 kr
mervärdesskatt.

28. Sverker Mattsson tillerkänns ersättning av allmänna medel för uppdraget som
målsägandebiträde för Sekretess SM med 28 522 kr. Av beloppet avser 19 845 kr
arbete, 2 584 kr tidsspillan, 389 kr utlägg och 5 704 kr mervärdesskatt.
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29. Sverker Mattsson tillerkänns ersättning av allmänna medel för uppdraget som
målsägandebiträde för Sekretess EA med 29 165 kr. Av beloppet avser 19 183 kr arbete,
3 597 kr tidsspillan, 552 kr utlägg och 5 833 kr mervärdesskatt.

30. Sverker Mattsson tillerkänns ersättning av allmänna medel för uppdraget som
målsägandebiträde för Sekretess FA med 52 612 kr. Av beloppet avser 23 152 kr arbete,
15 702 kr tidsspillan, 3 236 kr utlägg och 10 522 kr mervärdesskatt.

31. Sverker Mattsson tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde för Sekretess GA med 29 165 kr. Av beloppet avser 19 183 kr
arbete, 3 597 kr tidsspillan, 552 kr utlägg och 5 833 kr mervärdesskatt.

32. Johan Bäckström tillerkänns ersättning av allmänna medel för uppdraget som
målsägandebiträde för Sekretess MG med 43 901 kr. Av beloppet avser 32 083 kr
arbete, 3 038 kr tidsspillan och 8 780 kr mervärdesskatt.

33. Karin Ahnqvist tillerkänns ersättning av allmänna medel för uppdraget som
målsägandebiträde för Sekretess ÅM med 69 481 kr. Av beloppet avser 31 355 kr
arbete, 21 870 kr tidsspillan, 2 360 kr utlägg och 13 896 kr mervärdesskatt.

34. Helene Ek Sederholm tillerkänns ersättning av allmänna medel för uppdraget som
målsägandebiträde för Sekretess ED med 65 140 kr. Av beloppet avser 31 752 kr arbete,
18 225 kr tidsspillan, 2 135 kr utlägg och 13 028 kr mervärdesskatt.

35. Nathalie Medina tillerkänns ersättning av allmänna medel för uppdragen som
målsägandebiträde för Sekretess YD, FD, KD, ID, NG, JD, YJ  och ÅJ med 154 891 kr.
Av beloppet avser 109 094 kr arbete, 13 068 kr tidsspillan, 1 751 kr utlägg och 30 978
kr mervärdesskatt.

36. Melka Kjellberg tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde för Sekretess ÖJ med - rätt räknat 80 824 kr. Av beloppet avser 42
336 kr arbete, 20 047 kr tidsspillan, 2 276 kr utlägg och 16 165 kr mervärdesskatt.
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37. Johanna Nordgård tillerkänns ersättning av allmänna medel för uppdraget som
målsägandebiträde för Sekretess GD med 64 091 kr. Av beloppet avser 47 628 kr
arbete, 3 645 kr tidsspillan och 12 818 kr mervärdesskatt.

38. Henrik Månsson tillerkänns ersättning av allmänna medel för uppdraget som
målsägandebiträde för Sekretess KG med 36 745 kr. Av beloppet avser 21 829 kr
arbete, 6 378 kr tidsspillan, 1 189 kr utlägg och 7 349 kr mervärdesskatt.

39. Henrik Månsson tillerkänns ersättning av allmänna medel för uppdraget som
målsägandebiträde för Sekretess LG med 32 611 kr. Av beloppet avser 18 522 kr arbete,
6 378 kr tidsspillan, 1 189 kr utlägg och 6 522 kr mervärdesskatt.

40. Elisabeth Aronsson tillerkänns ersättning av allmänna medel för uppdraget som
målsägandebiträde för Sekretess PA med 32 610 kr. Av beloppet avser 14 533 kr arbete,
10 328 kr tidsspillan, 1 207 kr utlägg och 6 522 kr mervärdesskatt.

41. Elisabeth Aronsson tillerkänns ersättning av allmänna medel för uppdraget som
målsägandebiträde för Sekretess  VM med 44 186 kr. Av beloppet avser 23 814 kr
arbete, 10 328 kr tidsspillan, 1 207 kr utlägg och 8 837 kr mervärdesskatt.

42. Lars Sundin tillerkänns ersättning av allmänna medel för uppdraget som
målsägandebiträde för Sekretess ÄD med 27 394 kr. Av beloppet avser 21 665 kr
arbete, 250 kr utlägg och 5 479 kr mervärdesskatt.

43. Lars Sundin tillerkänns ersättning av allmänna medel för uppdraget som
målsägandebiträde för Sekretess GG med 22 431 kr. Av beloppet avser 17 695 kr
arbete, 250 kr utlägg och 4 486 kr mervärdesskatt.

44. Lars Sundin tillerkänns ersättning av allmänna medel för uppdraget som
målsägandebiträde för Sekretess RD med 26 566 kr. Av beloppet avser 21 003 kr
arbete, 250 kr utlägg och 5 313 kr mervärdesskatt.

45. Lars Sundin tillerkänns ersättning av allmänna medel för uppdraget som
målsägandebiträde för Sekretess ÅD med 24 912 kr. Av beloppet avser 19 680 kr
arbete, 250 kr utlägg och 4 982 kr mervärdesskatt.
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46. Patrik Ahlbeck tillerkänns ersättning av allmänna medel för uppdraget som
målsägandebiträde för Sekretess JJ med 48 176 kr. Av beloppet avser 35 501 kr arbete,
3 040 kr tidsspillan och 9 635 kr mervärdesskatt.

47. Eva Ernstson tillerkänns ersättning av allmänna medel för uppdraget som
målsägandebiträde för ÖG med 31 016 kr. Av beloppet avser 21 168 kr arbete, 3 645 kr
tidsspillan och 6 203 kr mervärdesskatt.

48. Kerstin Löfroth tillerkänns ersättning av allmänna medel för uppdragen som
målsägandebiträde för Sekretess DD och ÖA med 79 448 kr. Av beloppet avser 44 982
kr arbete, 15 188 kr tidsspillan, 2 588 kr utlägg och 15 690 kr mervärdesskatt.

49. Olof Riesenfeld tillerkänns ersättning av allmänna medel för uppdraget som
målsägandebiträde för Sekretess VA med 40 549 kr. Av beloppet avser 21 168 kr
arbete, 9 716 kr tidsspillan, 1 555 kr utlägg och 8 110 kr mervärdesskatt.

50. Olof Riesenfeld tillerkänns ersättning av allmänna medel för uppdraget som
målsägandebiträde för Sekretess WA med 53 779 kr. Av beloppet avser 31 752 kr
arbete, 9 716 kr tidsspillan, 1 555 kr utlägg och 10 756 kr mervärdesskatt.

51. Anna-Karin Hörenius Voltaire tillerkänns ersättning av allmänna medel för uppdragen
som målsägandebiträde för Sekretess RG, OG och QG med 103 516 kr. Av beloppet
avser 64 368 kr arbete, 16 707 kr tidsspillan, 1 738 kr utlägg och 20 703 kr
mervärdesskatt.

52. Anna Vikström tillerkänns ersättning av allmänna medel för uppdragen som
målsägandebiträde för Sekretess ZG, XG och WG med 104 575 kr. Av beloppet avser
70 119 kr arbete, 12 150 kr tidsspillan,1 391 kr utlägg och 20 915 kr mervärdesskatt.

53. Hans Peter Lindström tillerkänns ersättning av allmänna medel för uppdragen som
målsägandebiträde för Sekretess HD, UA och XJ med 117 876 kr. Av beloppet avser 74
749 kr arbete, 15 795 kr tidsspillan, 3 757 kr utlägg och 23 575 kr mervärdesskatt.

54. Cilla Lindahl tillerkänns ersättning av allmänna medel för uppdragen som
målsägandebiträde för Sekretess MJ, NJ, XM och LJ med 143 933 kr. Av beloppet
avser 93 536 kr arbete, 15 188 kr tidsspillan, 6 422 kr utlägg och 28 787 kr
mervärdesskatt.
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55. Sara Törnqvist tillerkänns ersättning av allmänna medel för uppdraget som
målsägandebiträde för Sekretess RM med 35 969 kr. Av beloppet avser 28 775 kr arbete
och 7 194 kr mervärdesskatt.

56. Sara Törnqvist tillerkänns ersättning av allmänna medel för uppdraget som
målsägandebiträde för Sekretess WM med 38 450 kr. Av beloppet avser 30 760 kr
arbete och 7 690 kr mervärdesskatt.

57. Marie Thors tillerkänns ersättning av allmänna medel för uppdraget som
målsägandebiträde för Sekretess VG med 84 422 kr. Av beloppet avser 50 274 kr
arbete, 14 580 kr tidsspillan, 2 684 kr utlägg och 16 884 kr mervärdesskatt.

58. Monica Hedman tillerkänns ersättning av allmänna medel för uppdraget som
målsägandebiträde för Sekretess BA med 82 739 kr. A beloppet avser 48 289 kr arbete,
14 580 kr tidsspillan, 3 322 kr utlägg och 16 548 kr mervärdesskatt.

59. Monica Hedman tillerkänns ersättning av allmänna medel för uppdraget som
målsägandebiträde för Sekretess CA med 43 861 kr. Av beloppet avser 28 048 kr
arbete, 5 467 kr tidsspillan, 1 574 kr utlägg och 8 772 kr avser mervärdesskatt.

60. Monica Hedman tillerkänns ersättning av allmänna medel för uppdraget som
målsägandebiträde för Sekretess NA med 38 403 kr. Av beloppet avser 30 164 kr
arbete, 558 kr utlägg och 7 681 kr mervärdesskatt.

___________________________________
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INLEDNING 

 

Målet, som avser sexualbrott via internet mot barn i åldrarna fem till fjorton år, har 

varit omfattande. Det är fråga om 89 målsägande och ett mycket stort antal påstådda 

gärningar. Det som tilldragit målet viss uppmärksamhet är främst att åklagarna i 

vissa fall yrkat ansvar för våldtäkt mot barn. Tingsrätten veterligt är det första 

gången en sådan rubricering görs gällande vid sexualbrott via internet.   

 

Huvudförhandlingen inleddes den 14 januari 2016 och avslutades den 23 maj 2016. 

Under en inledande del har samtliga parter kallats att närvara, i flera fall via 

videolänk. Sedan har åtalen som avser respektive målsägande behandlats med 

endast berörda personer närvarande. Till en avslutande del har, förutom                     

Christoffer Kalani, endast åklagarna och försvararna kallats. I stor omfattning har 

förhandlingen hållits inom stängda dörrar, detta för att inte röja målsägandenas 

identitet. 

 
Christoffer Kalani har i allt väsentligt erkänt att han handlat som påståtts i åtalen. 

Han har dock haft vissa invändningar mot hur hans handlande ska bedömas 

straffrättsligt. Framför allt har han inte godtagit att han döms för våldtäkt mot barn 

eller sexuellt övergrepp mot barn. Med tanke på Christoffer Kalanis inställning 

anser tingsrätten inte att det är motiverat att i domen återge åklagarnas 

sakframställning, som bl.a. har innefattat en beskrivning av hur ärendet ”rullades 

upp”, hur misstankarna mot Christoffer Kalani uppstod, vilken inställning han först 

hade till misstankarna samt den rättsliga regleringen. Däremot tecknar tingsrätten   

– efter att först ha sammanfattat yrkandena och Christoffer Kalanis inställning i 

målet – en kortfattad bakgrund och redovisar åklagarnas generella bevisning. I 

bakgrundsavsnittet återfinns även Christoffer Kalanis generella utsaga. Härpå följer 

ett kort avsnitt om åklagarnas och målsägandenas övriga bevisning. 
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I övrigt är domen disponerad så att tingsrätten först redogör för sina allmänna 

utgångspunkter och redovisar sina generella bedömningar av en del frågor som 

återkommer i målet (främst rubricerings- och skadeståndsfrågor). Härefter går 

tingsrätten in på de olika åtalen och skadeståndsanspråken. Varje sådant avsnitt 

innehåller hänvisningar till den stämningsansökan vari åklagarnas yrkanden och 

bevisning finns, målsägandens yrkande, Christoffer Kalanis preciserade inställning 

till yrkandena samt tingsrättens bedömningar. Härpå behandlar tingsrätten 

påföljdsfrågan. Slutligen följer tingsrättens bedömningar av ersättningsfrågor, 

sekretessfrågor och vissa övriga frågor. 

  

YRKANDEN M.M.  

 

Åtalen avser brottsrubriceringarna våldtäkt mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot 

barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott samt 

försök till de nu nämnda brotten och sexuellt ofredande. 

 

Åklagarnas yrkanden i skuldfrågorna redovisas genom hänvisning till 

stämningsansökningarna (domsbilagorna 1 – 82). Åklagarna har i många fall 

justerat sina gärningsbeskrivningar under huvudförhandlingen. Ändringarna är 

noterade på de bilagda stämningsansökningarna.  

 

Åklagarna har även yrkat att en i beslag tagen mobiltelefon – innehållande  

barnpornografi – ska förverkas (2014-0201-BG9921-1), se domsbilaga 1. 

 

Med hänsyn till målsägandenas låga ålder vid brottstillfällena och den brottslighet 

som åtalet gäller är deras namn belagda med sekretess. Vad gäller benämningen av 

dem har åklagarna och tingsrätten genomgående använt en sekretessbeteckning 

bestående av två bokstäver (ÅG, AA osv). Benämningarna är kända för parterna 

och har använts under rättegången. Även i domen används dessa benämningar och 

målsägandena behandlas i domen i samma ordning som vid huvudförhandlingen.  
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Alla målsägande utom VM, PA, HD, XJ, VA och WA har biträtt åtalet. Alla utom 

VM har yrkat skadestånd. Skadeståndsyrkandena redovisas i anslutning till att 

respektive målsägande behandlas (efter ANSVAR OCH SKADESTÅND).   

 

Christoffer Kalani har erkänt att han haft kontakt med målsägandena och i allt 

väsentligt att han handlat som åklagarna påstått. Hans huvudsakliga invändningar 

har avsett hur hans handlande ska bedömas straffrättsligt. Han har genomgående, 

såsom han slutligen angett sin inställning, motsatt sig att han döms för de 

åtalspunkter som avser våldtäkt mot barn alternativt grovt sexuellt övergrepp mot 

barn eller försök till dessa brott. Som en generell invändning mot dessa 

brottspåståenden har han angett att han inte förmått eller försökt förmå 

målsägandena att utföra sexuella handlingar inför honom, vilket enligt honom är en 

förutsättning för straffansvar. Genomgående har han också menat att de sexuella 

handlingarna, om han skulle anses ha genomfört sådana med barnen, inte med 

hänsyn till kränkningarnas allvar varit jämförliga med samlag.  

 

Christoffer Kalanis närmare inställning redovisas i de avsnitt där respektive åtal och 

skadeståndsanspråk behandlas. I de fall han även haft andra invändningar mot de 

åtalspunkter som avser våldtäkt mot barn alternativt grovt sexuellt övergrepp mot 

barn (eller försök till dessa brott) än de nyss nämnda anges detta i respektive 

avsnitt.           

 

Redan här kan sägas att Christoffer Kalani, med något enstaka undantag, godtagit 

ränteberäkningarna avseende skadeståndsanspråken. Hans inställning i fråga om 

ränta anges därför bara när han inte har godtagit en ränteberäkning. Inte heller anges 

under tingsrättens bedömningar av skadestånden att ränta ska utgå såsom har yrkats 

på de skadestånd som döms ut i de fall Christoffer Kalani godtagit sättet att beräkna 

ränta. Att så ska ske är en följd av hans inställning.   
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Christoffer Kalani har i målet varit frihetsberövad under den tid som framgår av ett 

till domen bifogat avräkningsunderlag.  

 

BAKGRUND  

 

Ärendet mot Christoffer Kalani inleddes sedan föräldrar till två minderåriga flickor 

i augusti 2013 respektive januari 2014 gjort polisanmälan efter att ha anträffat 

material hos flickorna. De misstänkta brotten hade förövats via internet. Genom s.k. 

IP-spårning kunde Christoffer Kalanis mobiltelefon knytas till chattande med 

sexuellt innehåll med många unga flickor i hela landet i det sociala mediet Kik. De 

händelser som har följt på kontakterna har föranlett ett stort antal polisanmälningar, 

som inledningsvis handlades av olika polisdistrikt men som senare samordnades på 

riksnivå. Christoffer Kalani, som är bosatt i Järfälla kommun, förnekade till en 

början brott och hävdade att hans telefon varit fjärrstyrd. Han ändrade senare sin 

inställning och erkände att det var han själv som hade chattat med flickorna. Kik har 

varit lättillgängligt via mobiltelefonen och har även innehållit en kamerafunktion, 

där det går att ta bilder och skicka över dessa till den man kommunicerar med. Man 

kan också skicka bilder från telefonens ”galleri”, som innehåller bilder som tagits 

tidigare och sparats i telefonen. Alla brottspåståendena i gärningsbeskrivningarna 

har skett via internet. Det har inte förekommit något möte i det verkliga livet mellan 

Christoffer Kalani och någon målsägande.  

 

ÅKLAGARNAS GENERELLA BEVISNING 

 

Åklagarna har som generell bevisning åberopat PM angående ärendet, protokoll 

över identifiering av misstänkt, protokoll över husrannsakan, protokoll över 

hämtning till förhör, beslagsprotokoll, PM angående Christoffer Kalanis 

mobiltelefon, PM med bilder från husrannsakan, PM och printscreen avseende 

trådlösa nätverk, PM angående tidsskillnader samt chattlexikon.  
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Åklagarna har vidare åberopat ett övergripande förhör med Christoffer Kalani, 

vittnesförhör med Ann Nyberg samt sakkunnigförhör med psykologerna           

Anna Norlén och Moa Mannheimer.   

 

Christoffer Kalani har berättat i huvudsak: Den mobiltelefon som polisen har tagit i 

beslag från honom hade han köpt ny under hösten 2012. Hans pappa stod för 

abonnemanget som avsåg telefonsamtal och internet, men det var bara han själv 

som använde telefonen. På internet har han surfat i bostaden med wifi. De appar 

som han hade var Facebook, Snapchat, Instagram och Kik. Instagram skaffade han 

under 2012 och Kik i april-maj 2013. Syftet med att skaffa dessa appar var att han 

skulle kommunicera med kompisar och vänner. Han använde namnet CK på 

Snapchat och Kalaniii1 på Kik och Instagram. Senare bytte han på Instagram namn 

till ChrilleK1.  

 

Under den aktuella perioden var han inbunden och sysslolös samt kände sig 

misslyckad. Han vistades därför mestadels i bostaden. Det var också där som han 

befann sig när han var aktiv i chattar av sexuell karaktär. Sommaren 2013 var han 

utomlands under i stort sett hela juli och början av augusti. I slutet av juni och 

början av juli var han i Stockholms skärgård. Han tror inte att han chattade med 

någon när han var utomlands. Det var i mitten av 2013 som han började chatta med 

tjejer. Han gjorde det på grund av att han var sysslolös och saknade framtidsplaner 

samt hade ångest. Av chattandet ville han få ut något som skulle få honom att må 

bättre.  

 

På Instagram fick han tag på olika Kikprofiler och alias. Han sökte upp dessa på 

Kik. Sökandet var planlöst och kontakterna skedde på måfå. Syftet var att få bilder 

på tjejer med sexuellt innehåll, såsom bröst och underliv. Från tjejer i hans egen 

ålder fick han emellertid inte några bilder. Därför sökte han kontakt med yngre 

tjejer, varmed han menar tjejer under arton år. Från dem fick han bilder som gav 

honom tillfredsställelse, dvs. fick honom att må bättre. För att starta en konversation 
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skickade han ibland bilder på pojkidoler från sin mobiltelefon. Han inledde oftast 

konversationen med en vanlig hälsningsfras. För att komma in på sex brukade han 

fråga t.ex. vad tjejen hade gjort som mest med en kille. Han skickade ibland en bild 

på sin solbränna eller sina ben och bad om motsvarande bilder från tjejen, allt i syfte 

att hon skulle skicka bilder som skulle ge honom tillfredsställelse. Om hon skrev 

något negativt om sitt utseende svarade han positivt om henne för att hon skulle 

fortsätta chatta. För att hon skulle skicka sexuella bilder på sig kunde han skicka en 

bild på sig med ena handen innanför sina byxor eller en bild på sin erigerade penis.  

 

Han kom att kontakta allt yngre tjejer och det ”eskalerade omedvetet”. Han angav 

sin egen ålder strax över tjejernas ålder, eftersom han kände till att unga tjejer inte 

vill chatta med klart äldre killar. När han hade fått en tjej att skicka en sexuell bild 

till honom kände han att han hade lyckats med något. Han hotade eller tvingade 

aldrig någon tjej till något. Han har aldrig träffat eller haft telefonkontakt med 

någon av målsägandena. Av de sexuella bilder som han mottog blev han inte 

sexuellt upphetsad men han kände sig tillfredsställd, dvs. bilderna fick honom att 

må bättre. Han var inte intresserad av outvecklade barn, men kände ändå 

tillfredsställelse av att se sexuella bilder på dem. Då kände han att han hade lyckats 

med något. Han onanerade inte under chattarna. Däremot hände det att han fick 

utlösning i samband med chattande, men det skedde inte på grund av bilder som han 

mottog utan förmodligen på grund av att han hade tittat på porrfilm strax innan han 

chattade. Han var inte ute efter en vänskaplig relation med tjejerna och brydde sig 

därför inte om var de bodde. Inte heller tänkte han på hur de mådde.  

 

Hans chattande pågick till april 2014 då polisen tog hans mobiltelefon. Han blev 

chockad av polisingripandet och förnekade därför inledningsvis att det var han som 

hade chattat. Medan han var häktad bestämde han sig för att berätta vad som hade 

hänt. Efter polisingripandet har han avhållit sig helt från fortsatt chattande och gått 

på behandling hos psykolog.  
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Ann Nyberg har uppgett i huvudsak följande: Hon arbetar på polisens IT-avdelning 

och har granskat misstänkta barnpornografiska bilder i alla delärenden som åtalen i 

målet omfattar. De granskade bilderna kan delas in i tre kategorier, sådana som hon 

inte bedömt vara barnpornografiska, sådana som hon redan vid ett studium av 

bilderna bedömt vara barnpornografiska och sådana som hon med ledning av 

bilderna i förening med tillhörande chattar bedömt vara barnpornografiska. Att hon 

i ett antal fall – mer än hälften – behövt hjälp av chattarna för att komma fram till 

att bilderna varit barnpornografiska beror på att hon inte utan chattarna kunnat slå 

fast att bilderna föreställt personer under arton år. I de fall barnen på bilderna varit 

delvis påklädda har hon ibland kommit fram till att bilderna varit barnpornografiska 

och ibland till motsatsen. Det avgörande för den bedömningen har varit om barnen 

framställts på ett sätt som varit ägnat att vädja till sexualdriften. Detta har i sin tur 

varit beroende av vad som varit bildernas fokus. T.ex. kan bilder på bh-klädda bröst 

vara pornografiska, om inget ansikte syns i bilden.  

 
Anna Norlén har hörts om de bakomliggande psykologiska mekanismerna hos 

barnen när det gäller de brott som åtalen omfattar samt om andra relevanta 

psykologiska aspekter. 

 

Moa Mannheimer har hörts om de bakomliggande psykologiska mekanismerna hos 

gärningsmannen när det gäller de brott som åtalen omfattar samt om andra relevanta 

psykologiska aspekter. 

 
ÖVRIG BEVISNING 

 

Åklagarnas övriga bevisning har i huvudsak bestått av målsägandeförhör med 

barnen och förhör med Christoffer Kalani samt syn på chattar och bilder. Flertalet 

målsägande har varit så unga att förhören med dem presenterats genom uppspelning 

av polisförhör, som spelats in på DVD-skivor. Åklagarna har då styrt vilka delar av 

förhören som spelats upp. Målsägandebiträdena och försvararna har sedan getts 

möjlighet att åberopa ytterligare delar av förhören, något som de ibland också gjort.  
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Några av målsägandena har därutöver åberopat bevisning till styrkande av det 

psykiska lidande i form av sveda och värk som de drabbats av i anledning av 

Christoffer Kalanis agerande. Denna bevisning framgår nedan under respektive 

målsägande. 

 
I de fall målsägandenas vårdnadshavare hörts – på begäran av åklagarna eller 

målsägandena själva – har även dessa hörts såsom målsägande. 

 
ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER FÖR TINGSRÄTTENS BEDÖMNING 

 
Våldtäkt mot barn eller, i andra hand, grova sexuella övergrepp mot barn  

 

I det här avsnittet bortses i någon mån från åtalspunkterna 3a) i domsbilaga 8 och 

1a) i domsbilaga 35. De åtalspunkterna avser brott som påstås ha begåtts mot 

ettdera av två barn respektive mot flera barn samtidigt. De ger upphov till ett antal 

frågor, som inte fullt ut berörs här.  

 

Åklagarna har i ett antal fall gjort gällande att Christoffer Kalani gjort sig skyldig 

till våldtäkt mot barn eller grovt sexuellt övergrepp mot barn (alternativt försök till 

dessa brott). I dessa fall har de påstått att Christoffer Kalani förmått – eller försökt 

förmå – målsägandena, som varit under femton år, att utföra sexuella handlingar på 

sig själva bestående i att dels föra in fingrar eller föremål i sina underliv eller anus, 

dels i flertalet fall att samtidigt onanera. 

 

Det har inte mer än i något enstaka fall blivit utrett att Christoffer Kalani förmått en 

målsägande att onanera. I flera fall har åklagarna däremot styrkt att han i huvudsak 

genom vilseledande om sin ålder, tjat och smicker förmått – eller försökt förmå – 

målsägandena att föra in fingrar eller, mer sällan, föremål i sina underliv eller anus. 

En central fråga är hur hans handlande ska bedömas straffrättsligt. 
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Den bestämmelse om våldtäkt mot barn som här är av intresse finns i 6 kap. 4 § 

första stycket brottsbalken. Där sägs att den som har samlag med ett barn under 

femton år eller som med ett sådant barn genomför en annan sexuell handling som 

med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag ska dömas för våldtäkt 

mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år. Av 6 kap. 5 § samma balk framgår 

att om ett brott enligt 6 kap. 4 § första stycket är mindre allvarligt döms för sexuellt 

utnyttjande av barn till fängelse i högst fyra år. I 6 kap. 6 § första stycket samma 

balk föreskrivs att den som genomför en annan sexuell handling än som avses i          

4 och 5 §§ med ett barn under femton år ska dömas för sexuellt övergrepp mot barn 

till fängelse i högst två år. Är brottet grovt döms enligt andra stycket för grovt 

sexuellt övergrepp mot barn till fängelse i lägst ett och högst sex år. 

 

För att Christoffer Kalanis handlande ska bedömas som något av de brott som 

åklagarna påstått krävs till en början att han genomfört – eller försökt genomföra – 

sexuella handlingar med målsägandena. I rättsfallet NJA 2015 s. 501 prövade 

Högsta domstolen om en gärningsman som förmått och försökt förmå en tolvårig 

flicka att onanera inför honom via Skype hade genomfört respektive försökt 

genomföra sexuella handlingar med flickan på ett sådant sätt som är straffbart enligt 

bestämmelsen om sexuellt övergrepp mot barn i 6 kap. 6 § brottsbalken. Den frågan 

besvarade Högsta domstolen jakande. Högsta domstolen fann att denna tolkning var 

i överensstämmelse med lagförarbetena och förenlig med legalitetsprincipen. 

 

För att Christoffer Kalani ska dömas för våldtäkt mot barn krävs även att av honom 

begångna sexuella handlingar med hänsyn till kränkningarnas allvar är jämförliga 

med samlag. Detta ska, i varje enskilt fall, avgöras efter en helhetsbedömning av 

samtliga omständigheter kring de sexuella handlingarna. De senaste ändringarna i 

bestämmelserna om våldtäkt och våldtäkt mot barn trädde i kraft den 1 juli 2013. 

Ändringarna innebar, såvitt nu är av intresse, att uttrycket ”kränkningens art och 

omständigheterna i övrigt" ersattes med "kränkningens allvar". I förarbetena 

anförde regeringen bl.a. följande (se prop. 2012/13:111 s. 111). 
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I likhet med tidigare är det en objektiv bedömning som ska göras av om handlingen i varje enskilt 

fall typiskt sett innebär en sådan lika allvarlig kränkning som den som kan uppkomma vid ett 

påtvingat samlag. Vid bedömningen av graden av kränkning är det inte hela gärningen, med de 

medel som gärningsmannen har använt för att genomföra den, som ska bedömas utan enbart 

omständigheterna kring den sexuella handlingen. Exempel på omständigheter kring den sexuella 

handlingen som kan påverka bedömningen av kränkningen är den sexuella handlingens varaktighet, 

om den varit förenad med smärta, sår eller annan kroppsskada samt om den i övrigt innehållit 

förödmjukande eller förnedrande inslag. Även andra omständigheter kan finnas som i ett enskilt fall 

får betydelse för den samlade bedömningen av kränkningen genom den sexuella handlingen. Vid 

avgränsningen ska dock alltjämt beaktas att våldtäktsbestämmelsen ska vara reserverad för de mest 

allvarliga sexuella kränkningarna. 

 

Som exempel på sexuella handlingar förutom samlag som omfattas av bestämmelsen kan nämnas 

bl.a. orala och anala samlag samt att föra in föremål, fingrar eller en knytnäve i en kvinnas underliv. 

Även att föra in t.ex. föremål eller fingrar i anus på en person omfattas (prop. 2004/05:45 s. 136). 

Vad gäller orala samlag omfattar bestämmelsen sådana oavsett om det är fråga om ett heterosexuellt 

eller homosexuellt övergrepp (prop. 1983/84:105 s. 17 och prop. 2004/05:45 s. 46). Även ett oralt 

övergrepp innebärande att en gärningsman med sin tunga berör en kvinnas underliv kan ur 

kränkningshänseende vara att anse som lika allvarligt som ett påtvingat samlag oavsett om 

handlandet innefattar penetration eller inte. Vad däremot gäller sådana sexuella handlingar som att 

gärningsmannen onanerar på offret eller förmår offret att onanera åt gärningsmannen bör dessa ur 

kränkningshänseende även fortsättningsvis i de flesta fall inte anses som jämförliga med samlag 

(prop. 2004/05:45 s. 46, 59 och 135 ff.). En bedömning av relevanta omständigheter måste dock 

alltid göras för att i varje enskilt fall bedöma graden av kränkning. 

 

Åklagarna har till stöd för sin förstahandsuppfattning i rubriceringsfrågan – dvs. att 

gärningarna ska bedömas som våldtäkt mot barn – bl.a. hänvisat till ett avgörande 

av Svea hovrätt den 9 september 2015 i mål B 6051-15. Hovrätten uttalade där att 

en tilltalad som genom uppmaning hade förmått en femtonårig flicka att föra in en 

analplugg i sin ändtarm hade genomfört en sexuell handling med flickan som med 

hänsyn till kränkningens allvar var jämförlig med samlag. Det förtjänar noteras att 

målsäganden och den tilltalade var i samma rum när uppmaningen gavs, att 

målsäganden hade kvar analpluggen i sin ändtarm under lång tid samt att den 
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tilltalade frikändes från våldtäkt av annat skäl (nämligen att det inte var utrett att 

den tilltalades uppsåt omfattade att målsäganden befann sig i en sådan särskilt utsatt 

situation som, med hänsyn till att flickan fyllt femton år, krävdes för straffansvar). 

 

Åklagarna har härutöver framhållit att den som för in fingrar eller föremål i en 

vuxen kvinnas underliv mot dennas vilja alternativt i en flickas underliv som 

utgångspunkt ska anses ha genomfört en handling som är jämförlig med samlag (se 

rättsfallen NJA 2008 s. 482 I och 2013 s. 548 samt prop. 2004/05:45 s. 135 f.). 

 

Åklagarna har dessutom hänvisat till att Anna Norlén, i sitt vittnesmål, uppgett att 

sexuella övergrepp mot barn via internet kan drabba barnen väl så hårt som sexuella 

övergrepp i verkliga livet samt att det förstnämnda slaget av övergrepp av barnen 

själva kan upplevas som mer skamfyllda.       

 

Tingsrättens generella bedömning 

 

De handlingar som Christoffer Kalani – såvitt nu är av intresse – förmått eller 

försökt förmå målsägandena att utföra har varit att föra in fingrar eller föremål i sina 

anus eller underliv. När målsägandena gjort detta har han inte varit närvarande, vare 

sig i rummet eller via Skype. Istället har handlingarna utförts av dem i enrum. I de 

fall åklagarna påstått fullbordade brott har målsägandena dock tagit bilder på sig 

själva, som de sedan skickat till Christoffer Kalani. Vid försöksbrott har åklagarna i 

flertalet fall gjort gällande att Christoffer Kalanis försök att få målsägandena att 

utföra sexuella handlingar på sig själva också innefattat försök att utnyttja dem för 

sexuell posering, dvs. att han också försökt förmå dem att ta bilder på de sexuella 

handlingarna. Åklagarna har emellertid inte alltid påstått detta. 

            

De handlingar som målsägandena utfört har alltså inte, till skillnad från i rättsfallet                    

NJA 2015 s. 501, skett inför gärningsmannen. Utgången i det rättsfallet – nämligen 

att en gärningsman som förmått ett barn att via Skype onanera och smeka sina bröst 
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inför honom ansågs ha ”genomfört en sexuell handling med barnet” – leder därmed 

inte automatiskt till slutsatsen att det som Christoffer Kalani förmått målsägandena 

att utföra innebär att han genomfört sexuella handlingar med dem.  

 

Det ter sig ändå närliggande att anse att Christoffer Kalanis förfarande överlag ska 

bedömas på samma sätt som gärningsmannens i 2015 års rättsfall. Det finns flera 

skäl till detta. Till en början är att märka att ordet ”inför” inte utgör något 

brottsrekvisit i straffbestämmelserna i 6 kap. 4 och 6 §§ brottsbalken. Inget i de 

förarbetsuttalanden som Högsta domstolen hänvisat till i rättsfallet talar heller för 

att gärningsmannens åsyn av den sexuella handlingen är en förutsättning för att 

straffbestämmelserna ska kunna tillämpas (se särskilt prop. 2004/05:45 s. 80). 

Rättsfallsrubriken ger också visst stöd för att gärningsmannens direkta åsyn inte 

behövs.     

 

I ljuset av det nyss sagda ligger det nära till hands att anse att t.ex. ”telefonsex” med 

underåriga ska kunna falla in under de nämnda straffbestämmelserna. Att låta 

Christoffer Kalanis handlande falla in därunder är inte heller långsökt. Chattandet 

mellan honom och målsägandena via Kik har i de aktuella fallen varit intensivt. 

Frekventa meddelanden har utväxlats mellan dem och oftast har Christoffer Kalani 

skickat bilder på bl.a. sitt eget kön. Härtill kommer att han bekräftat att syftet med 

alla chattarna varit att få bilder med sexuellt innehåll. Han har i de flesta av de fall 

som avses med de aktuella åtalspunkterna bett om bilder på de sexuella handlingar 

som han förmått eller försökt förmå målsägandena att utföra. Även när han inte bett 

om det framstår det – mot bakgrund av hans övergripande utsaga och chattarnas 

innehåll i övrigt – som klart att hans önskan varit att få bilder i nära anslutning till 

att målsägandena utfört handlingarna.   

 

Det ska tilläggas att en tolkning av innebörd att en gärningsman kan anses 

genomföra en sexuell handling med ett barn redan genom att förmå barnet att utföra 

handlingen på sig själv utan att det sker i gärningsmannens åsyn inte framstår som 

53



   
ATTUNDA TINGSRÄTT 
 
Brottmålsenhet 
 
   

DOM 

2016-06-23 
B 1687-14 

 
 
 
 

 

särskilt mycket mer svårförenlig med legalitetsprincipen än när barnet utför 

handlingen på sig själv via Skype inför gärningsmannen. Tingsrätten anser därför 

att legalitetsprincipen inte hindrar en sådan tolkning. (Jfr härtill Helsingborgs 

tingsrätts dom den 22 september 2015 i mål B 3029-14 s. 33.) En annan sak är att 

det faktum att gärningsmannen inte sett den sexuella handlingen – och ibland inte 

ens bett om att få se den – kan inverka på brottsrubriceringen och bedömningen av 

straffvärdet.          

 

Mot bakgrund av det anförda har tingsrätten beträffande de flesta av de nu aktuella 

åtalspunkterna funnit styrkt att Christoffer Kalani genomfört eller försökt 

genomföra sexuella handlingar med målsägandena. Då tingsrätten inte funnit detta 

styrkt har det berott på att det förelegat särskilda bevissvårigheter.                   

 

Nästa generella fråga som tingsrätten har att ta ställning till är om de sexuella 

handlingar som Christoffer Kalani genomfört med målsägandena, med hänsyn till 

kränkningarnas allvar, ska anses jämförliga med samlag. Det faktum att det inte 

varit hans fingrar eller av honom bestämda föremål som förts in i eller varit avsedda 

att föras in i målsägandens underliv måste i detta sammanhang tillmätas betydelse.  

Enligt tingsrättens mening får det nämligen anses innebära en mindre allvarlig 

kränkning att förmås att föra in sina egna fingrar eller själv valda föremål i 

underlivet än att få främmande fingrar eller föremål genom annans försorg införda 

där. Detta gäller även om – som skett i vissa av de fall som är aktuella i det här 

målet – förslag på vilka föremål som skulle användas kommit från gärningsmannen 

(Christoffer Kalani). 

 

De kränkningar som de sexuella handlingarna som sådana inneburit för 

målsägandena i målet, där handlingarna utförts eller varit avsedda att utföras i 

enrum – låt vara under pågående chattar och ofta i nära anslutning till 

poseringsbrott – måste dessutom, generellt sett, anses mindre allvarliga än i de 

situationer som var föremål för prövning i t.ex. rättsfallet NJA 2015 s. 501 och i 
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Svea hovrätts dom den 24 juni 2015 i mål B 693-15, där målsägandena utfört 

sexuella handlingar på sig själva i annans direkta åsyn.                            

 

Till det ovan anförda kommer att annat inte visats än att det genomgående varit 

fråga om mycket kortvariga sexuella handlingar som inte föregåtts av vare sig våld, 

tvång eller hot och som inte gett upphov till några fysiska skador. En samlad 

bedömning av omständigheterna kring handlingarna leder till att tingsrätten menar 

att ingen av dessa, med hänsyn till kränkningens allvar, kan anses jämförlig med 

samlag. Det kan vara värt att notera att ett motsatt ställningstagande framstår som 

svårförenligt med de förhållandevis modesta skadeståndsanspråk som i tidigare mål 

framställts för likartade – ibland allvarligare – sexualbrott via internet; 

skadeståndsanspråk som ändå inte vunnit fullt bifall (se t.ex. Svea hovrätts dom den 

24 juni 2015 i mål B 693-15). Ett motsatt ställningstagande skulle dessutom, som 

försvaret framhållit, te sig betänkligt ur legalitetssynpunkt. 

 

Det nu upptagna betyder att ingen av gärningarna ska bedömas som våldtäkt mot 

barn (eller som försök därtill). Av vad som anförts i det föregående följer emellertid 

att Christoffer Kalani, enligt tingsrättens bedömning, i flera fall gjort sig skyldig till 

sexuella övergrepp mot barn (eller försök därtill). Den fråga som tingsrätten härnäst 

har att bedöma är om dessa brott ska anses grova. 

 

Vid bedömande av om ett sexuellt övergrepp mot barn ska anses som grovt ska, 

enligt 6 kap. 6 § andra stycket brottsbalken, särskilt beaktas om gärningsmannen är 

närstående till barnet eller i övrigt utnyttjat sin ställning eller missbrukat ett särskilt 

förtroende eller om fler än en förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i 

övergreppet eller om brottet med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga 

ålder eller annars inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet. Åklagarna har 

genomgående som ett skäl för att de sexuella övergreppen ska anses grova anfört att 

de utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i stor omfattning. Med anledning av 

detta kan konstateras att det förhållandet att brottet ingått som ett led i en större 
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verksamhet inte i lagtexten – till skillnad från vad som gäller brottet utnyttjande av 

barn för sexuell posering – räknas upp som en omständighet som ska beaktas 

särskilt när det bedöms om ett sexuellt övergrepp mot barn är grovt. Med hänsyn till 

detta och med beaktande av de skäl som tingsrätten anför till stöd för att de 

systematiska inslagen inte ens när det gäller poseringsbrotten ska tillmätas 

avgörande betydelse för brottsrubriceringen (se härom i nästa avsnitt) anser 

tingsrätten att det inte kan komma ifråga att fästa avgörande vikt vid detta såvitt 

avser de sexuella övergreppen. 

 

Däremot bör enligt tingsrättens mening det faktum att ett visst barn utsatts för 

upprepade brott i förening med annat, t.ex. att barnet på grund av sitt dåliga mående 

är särskilt sårbart, kunna leda till att brottet sexuellt övergrepp mot barn bedöms 

som grovt. Detta gäller i synnerhet efter den lagändring som trädde ikraft den            

1 juli 2013, som innebär att fokus vid bedömningen ska ligga bl.a. på om barnet 

utnyttjats hänsynslöst (se prop. 2012/13:111 s. 115).        

 

Svea hovrätt prövade i den förut nämnda domen från den 24 juni 2015 i mål            

B 693-15 gärningar, där två gärningsmän förmått eller försökt förmå målsägandena 

att i anslutning till sexuell posering penetrera sig själva med fingrar eller föremål, 

smeka sina egna underliv, onanera på sig själva eller – enligt uttryckliga direktiv – 

sära på blygdläppar och skinkor inför kameran, enbart i syfte att bereda sig själva 

sexuell tillfredsställelse. Hovrätten konstaterade att gärningsmännen hade uppnått 

sitt syfte genom upprepat tjat, smicker och i vissa fall hot, att de vilselett 

målsägandena genom att utge sig för att vara jämnåriga pojkar eller flickor samt att 

båda utnyttjat olika identiteter för att bekräfta en redan påhittad identitet eller för att 

skapa en hotfull situation för den utsatta flickan. Hovrätten konstaterade vidare att, 

även i de fall det inte varit fråga om allvarliga hot eller tvångssituationer, att 

tillvägagångssättet hade varit så förslaget, beräknande, förledande och bedrägligt att 

gärningarna, förutom utnyttjande av barn för sexuell posering, även skulle bedömas 

som sexuellt övergrepp mot barn eller försök därtill. Gärningarna bedömdes som 
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grova med hänsyn till tillvägagångssättet och målsägandenas ålder. Svea hovrätt 

rubricerade sexuella övergrepp mot barn via internet på samma sätt i sin dom den         

1 mars 2016 i mål B 5801-15. Hovrätten hänvisade i den domen framför allt till att 

målsägandena hade utsatts för hot, smärta och grovt förnedrande handlingar samt 

till att det hade varit utdragna händelseförlopp.     

 

Ystads tingsrätt bedömde i en dom den 15 januari 2016 i mål B 1614-14 likartade 

gärningar som de som Svea hovrätt hade prövat i domen den 24 juni 2015, med den 

skillnaden att de hade utförts av en ensam gärningsman. Gärningarna i det fallet var 

begångna både före och efter lagändringen den 1 juli 2013. Gärningsmannen hade 

förmått eller försökt förmå barnen att via Skype penetrera sig själva med fingrar 

eller föremål inför honom. Ystads tingsrätt konstaterade bl.a. att det inte hade 

förekommit några tvångssituationer eller hot i kontakten med målsägandena, att 

tillvägagångssättet bestått i upprepat tjat, smicker, uppmaningar och uttryckliga 

instruktioner samt att något känslomässigt förledande, på så sätt att målsägandenas 

känslor för gärningsmannens alias utnyttjats på ett bedrägligt sätt inte hade, även 

om det förekommit, varit utmärkande för tillvägagångssättet. Ystads tingsrätt fann 

att de sexuella övergreppen mot barn genomgående skulle anses vara av 

normalgraden. Hovrättens över Skåne och Blekinge dom den 30 mars 2016 i mål          

B 1532-15 ligger väl i linje med Ystads tingsrätts dom.   

 

Nämnvärda är även Nacka tingsrätts dom den 12 mars 2015 i mål B 586-14 och 

Helsingsborgs tingsrätts dom den 22 september 2015 i mål B 3029-14. I de målen 

gjorde åklagarsidan inte ens gällande att det var fråga om allvarligare brott än 

sexuella övergrepp av normalgraden. Detta trots att gärningarna där – generellt     

sett – framstår som minst lika allvarliga som de som åklagarna i det här målet har 

rubricerat som våldtäkt mot barn.  

 

Värda att notera är också rättsfallen NJA 2006 s. 221 samt NJA 2008 s. 1096 I och 

II, där Högsta domstolen bl.a. tog ställning till om sexuella övergrepp mot barn 
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skulle anses grova. I två av fallen (NJA 2006 s. 221 och NJA 2008 s. 1096 II) hade 

gärningsmännen på olika sätt – kortvarigt, men inte helt flyktigt – berört barnens 

könsorgan. I det tredje fallet (NJA 2008 s. 1096 I) hade gärningsmannen dragit av 

en sjuårig flicka kläderna och tryckt sin penis mellan hennes skinkor. I inget av 

fallen ansågs de sexuella övergreppen vara grova.  

 

Som redan berörts anser tingsrätten att Christoffer Kalanis sexuella handlingar 

generellt sett framstår som något mindre allvarliga än de som de tilltalade i de ovan 

nämnda domarna i Svea hovrätt och Ystads tingsrätt genomfört eller försökt 

genomföra. En skillnad ligger i att Christoffer Kalanis handlingar inte i något fall 

utförts inför en Skype-kamera, dvs. inte direkt inför honom. Till skillnad från 

gärningsmännen i de avgörandena har han inte heller vilselett barnen om sin 

identitet, utan enbart om sin ålder. Därutöver torde själva övergreppen ha pågått 

kortare tid. Det har inte heller framkommit annat än att de gärningar som stannat på 

försöksstadiet – därför att målsägandena inte gjort det som Christoffer Kalani    

velat – varit ämnade att vara kortvariga. Till skillnad från i Svea hovrätt har det inte 

heller varit fråga om två gärningsmän och Christoffer Kalanis tillvägagångssätt för 

att få målsägandena att göra som han velat kan – generellt sett – inte bedömas som 

allvarligare än det som gärningsmannen i målet vid Ystads tingsrätt visade prov på.    

 

Mot bakgrund av det anförda är tingsrättens slutsats att de sexuella övergrepp och 

försök därtill som Christoffer Kalani befunnits skyldig till – bestående i att han 

genom bl.a. tjat och vilseledande om sin ålder förmått eller försökt förmå barn att 

föra in fingrar eller föremål i sina underliv eller anus – generellt sett inte kan 

bedömas som grova. Tingsrätten har ändå i något enstaka fall bedömt brott av det 

här slaget som grovt. Det har då hängt samman med att tingsrätten ansett att 

Christoffer Kalanis handlande inneburit ett särskilt hänsynslöst utnyttjande av ett 

barn, som han begått brott mot tidigare och som han känt till varit särskilt sårbart.       
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Anna Norléns allmänt hållna vittnesmål ändrar inte de nu dragna slutsatserna, då det 

inte kan ge någon ledning för hur en enskild handling ska bedömas.  

        

Slutligen kan det finnas skäl att peka på att en påtagligt försvårande omständighet i                          

Christoffer Kalanis handlande har varit att han förmått eller försökt förmå barnen att 

dokumentera de sexuella handlingar de utfört på sig själva på bild för att sedan 

skicka bilderna till honom. Detta för med sig att han, utöver sexuellt övergrepp mot 

barn (eller försök därtill), fälls till ansvar för utnyttjande av barn för sexuell 

posering (eller försök därtill). I de fall som nu är aktuella bedöms poseringsbrotten 

(eller försöken därtill) regelmässigt som grova (jfr nästa avsnitt). Den nu angivna 

omständigheten bör däremot inte därutöver leda till att de sexuella övergreppen, 

som i sig inneburit att målsägandena förmåtts eller försökts förmå att utföra 

handlingar på sig själva i enrum, bedöms som allvarligare. 

 

Utnyttjande av barn för sexuell posering 

 

För utnyttjande av barn för sexuell posering döms enligt 6 kap. 8 § brottsbalken, 

såvitt är av intresse i det här målet, den som främjar eller utnyttjar att ett barn under 

femton år utför eller medverkar i sexuell posering. Straffet för utnyttjande 

av barn för sexuell posering ska bestämmas till böter eller fängelse i högst två år. 

Om brottet är grovt ska straffet bestämmas till fängelse i lägst sex månader och 

högst sex år. 

 

Begreppet sexuell posering avser sådana handlingar som för en vuxen person har en 

klar och otvetydig sexuell karaktär och som utförs inför minst en annan person eller 

en kamera för dokumentation på eller förmedling av bild. Det ska vara fråga om 

medverkan i eller utförande av en sexuell handling eller ohöljd exponering av 

sexuell innebörd. Barnets uppfattning eller inställning har inte någon betydelse för 
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frågan om brott föreligger. Barn under femton år kan således aldrig samtycka till en 

gärning av detta slag (se Berggren m.fl., Brottsbalken (1 juli 2015, Zeteo) 

kommentar till 6 kap. 8 § brottsbalken under rubriken ”Första stycket”). 

 

Allt främjande och utnyttjande av att barnet utför eller medverkar i sexuell posering 

omfattas av straffbestämmelsen. Kriminaliseringen är inte begränsad till att barnet 

förmåtts att delta. Att psykiskt påverka i en inte alltför obetydlig grad liksom att 

tvinga, förmå eller förleda en person till något kan utgöra ett främjande (se 

Berggren m.fl., a.a. a.st.). Att låta ett barn sexuellt posera inför sig eller att utnyttja 

ett barn för framställning av en pornografisk bild är ett utnyttjande (se prop. 

2004/05:45 s. 146). 

 

Vid bedömningen av om ett brott är grovt ska särskilt beaktas om brottet avsett en 

verksamhet som bedrivits i större omfattning, medfört betydande vinning eller 

inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet. Vid bedömningen av brottets 

svårhetsgrad ska en helhetsbedömning göras, där samtliga omständigheter vägs in. 

I specialmotiveringen till bestämmelsen om grovt brott angavs som exempel på 

omständigheter som kan göra att ett brott kvalificeras som grovt, att det varit fråga 

om systematiskt utnyttjande av underåriga eller att det rör sig om fall med inslag av 

tvång eller annat hänsynslöst utnyttjande (se prop. 2004/05:45 s. 147). 

 

Tingsrättens generella bedömning  

 

Åklagarna har i detta mål genomgående yrkat ansvar genom att påstå att  

Christoffer Kalani främjat och utnyttjat att målsägandena utfört sexuell posering 

genom att ha förmått eller försökt förmå dem att ta bilder på sig själva när de bl.a. 

varit nakna eller iförda endast underkläder, för att sedan skicka bilderna till honom.  

Medverkan i eller utförande av en sexuell handling eller en ohöljd exponering av 

sexuell innebörd faller inom begreppet sexuell posering. En posering i underkläder 

eller i badkläder utan att bröst, kön eller rumpa är nakna är däremot inte per 

automatik en sexuell posering. För att en sådan posering ska klassas som sexuell 
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krävs att det av bilden, filmen, vad som skrivits i chattkonversation eller uppgifter 

från den tilltalade eller målsäganden, har klarlagts att målsäganden har förmåtts att 

exponera sig själv på ett sätt som för en vuxen person klart och otvetydigt är av 

sexuell karaktär. Christoffer Kalani har med något enstaka undantag – även när det 

inte varit fråga om nakenposeringar – godtagit att de gärningar som åklagarna 

påstått utgöra utnyttjande av barn för sexuell posering av barn (eller försök därtill) 

utgjort sådant brott. Tingsrätten har inte – utifrån bildmaterialet, chattarna och 

förhörsutsagorna – gjort någon annan bedömning. 

    

Som framgått ovan krävs det, för att det i lagens mening ska vara fråga om en 

sexuell posering, att poseringen sker inför minst en annan person eller en kamera. 

Så snart poseringen har avslutats är brottet fullbordat. Att förmå ett barn att skicka 

en bild som föreställer en sexuell posering som dokumenterats tidigare är därmed 

inte en brottslig handling enligt bestämmelsen om utnyttjande av barn för sexuell 

posering. Detta innebär att i de fall bilderna som har skickats till Christoffer Kalani 

tillkommit vid en annan tidpunkt än som anges i gärningsbeskrivningarna eller för 

ett annat ändamål än att skickas till honom kan de inte medföra straffansvar enligt 

den berörda bestämmelsen.  

 

Christoffer Kalani har endast i ett fåtal fall rest frågan om bilderna kan ha 

tillkommit vid en tidigare tidpunkt. Tingsrätten har likväl i de fall bilderna som 

målsägandena skickat hämtats från deras mobiltelefoners gallerier med 

utgångspunkt från framför allt chattinnehållen prövat när bilderna tagits. Överlag 

har tingsrätten då kommit fram till att bilderna måste ha tagits i samband med 

chattarna, varför straffansvar för poseringsbrott kunnat utkrävas.       

 

Åklagarna har gjort gällande att alla poseringsbrotten – och försöken till dessa brott 

– ska rubriceras som grova. Till stöd för detta har de genomgående hänvisat till att 

brotten utgjort ett led i en brottslighet som utövats mot ett stort antal unga flickor 

och inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnen. Åklagarna har dessutom med 
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några få undantag, som försvårande omständigheter, åberopat att Christoffer Kalani 

vilselett flickorna om sin ålder och att dessa haft en låg ålder.  

 

Christoffer Kalani har menat att varken det förhållandet att han utfört flera liknande 

brott eller att han vilselett flickorna om sin ålder liksom målsägandenas låga ålder i 

sig är tillräckligt för att kvalificera varje enskilt brott som grovt. Enligt honom ska 

rubriceringsfrågan avgöras utifrån en samlad bedömning av varje enskilt fall.  

 

Som redan nämnts ska rätten, vid bedömningen av om ett poseringsbrott är grovt, 

särskilt beakta bl.a. om det avsett en verksamhet som bedrivits i större omfattning. 

Enligt uttalanden i lagförarbetena bör ledning för bedömningen i första hand sökas i 

brottslighetens omfattning och det sätt på vilket de unga utnyttjats. I 

författningskommentaren anges att det t.ex. kan vara fråga om grovt brott vid 

systematiskt utnyttjande av underåriga liksom fall med inslag av tvång eller annat 

hänsynslöst utnyttjande (se prop. 2004/05:45 s. 147). 

 

I lagförarbetena hänvisas till rättstillämpningen avseende grovt koppleri i                      

6 kap. 12 § brottsbalken, som innehåller ett likalydande rekvisit. När det gäller 

vilka gärningar som kan falla under den bestämmelsen anges som exempel 

människohandelsliknande fall som att en person i Sverige med kontakter i ett annat 

land med hjälp av dessa kontakter organiserar att flera kvinnor förs till Sverige i 

syfte att utnyttjas för prostitution (se prop. 2004/05:45 s. 148 och s. 151). 

 

I allmänhet ställs högre krav på de systematiska inslagen för att ett brott ska 

hänföras till en högre svårhetsgrad än för att låta de systematiska inslagen få 

betydelse för straffmätningen av den samlade brottsligheten (se SOU 2013:85 s. 

118). I den juridiska litteraturen har angetts att det finns goda skäl att inte generellt 

betrakta upprepning i brottslighet som något försvårande i sig (se bl.a. Ulväng, 

Brottslighetskonkurrens s. 272). En sådan tillämpning strider bl.a. mot tanken att 
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alla straffvärderelevanta omständigheter måste relatera till den aktuella gärningen. 

Vidare finns en risk för att resultatet vid påföljdsbestämningen framstår som 

orimligt, om man tillmäter det repetitiva momentet en alltför stor betydelse. Det har 

då ansetts lämpligare att beakta eventuell systematik eller liknande vid 

straffmätningen. Sammantaget bör ett resultat eftersträvas som innebär att personer 

döms för grovt brott endast när sammanhanget verkligen motiverar det. Enbart 

förekomsten av ett likartat tillvägagångssätt och en likgiltig attityd inför upprepning 

torde emellertid inte räcka för att göra ett brott grovt (jfr SOU 2013:85 s. 116 samt 

rättsfallen NJA 2006 s. 524 och NJA 2008 s. 359). 

 

I praxis har domstolarna i mål av nu aktuellt slag varit obenägna att tillmäta enbart 

den omständigheten att det varit fråga om ett stort antal unga flickor som utnyttjats 

avgörande betydelse för rubriceringen (se t.ex. Hovrätten över Skåne och Blekinges 

dom den 10 juli 2014 i mål B 1290-14, Svea hovrätts dom den 24 juni 2015 i mål         

B 693-15, Nacka tingsrätts dom den 12 mars 2015 i mål B 586-14 och Ystads 

tingsrätts dom den 15 januari 2016 i mål B 1614-14). 
 

Mot bakgrund av det anförda anser tingsrätten att det förhållandet att det i målet är 

fråga om ett stort antal barn som utnyttjats i sig inte medför att varje enskilt brott 

ska bedömas som grovt. Enligt tingsrätten är inte heller den omständigheten att 

Christoffer Kalani har vilselett målsägandena om sin ålder en omständighet som 

ensamt leder till att ett enskilt poseringsbrott ska rubriceras som grovt. Det senare 

gäller särskilt som vilseledandet om åldern varit den kanske mest centrala delen i 

förmåendet, dvs. i den brottsliga gärningen som sådan.   

 

Det ovan anförda innebär att tingsrätten generellt har bedömt att ett brott inte är 

grovt av de skäl som åklagarna i allmänhet har hänvisat till. Däremot ska det 

förhållandet att det är fråga om utnyttjande av ett stort antal barn och att Christoffer 

Kalani vilselett målsägandena om sin ålder tillmätas betydelse vid bedömningen av 

den samlade brottslighetens straffvärde. 
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När poseringen innefattat för en målsägande särskilt förnedrande inslag, såsom när 

hon förmåtts att penetrera sitt underliv eller sin anus med fingrar eller föremål eller 

med händer och fingrar sära på blygdläppar eller skinkor, har den däremot bedömts 

vara grov. I enstaka fall när poseringen eller försöket därtill inneburit ett utnyttjande 

av en målsägande som Christoffer Kalani måste ha insett varit särskilt sårbar har 

poseringen också ansetts vara grov. Det har hängt samman med att det då bedömts 

vara fråga om ett hänsynslöst utnyttjande av barnet. 

     

Sexuellt ofredande 

 

Den bestämmelse om sexuellt ofredande som främst är av intresse i målet är 6 kap. 

10 § andra stycket brottsbalken. Där sägs att den som blottar sig för någon annan på 

ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller handlande 

ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet 

gör sig skyldig till sexuellt ofredande. Straffet ska bestämmas till böter eller 

fängelse i högst två år. Vad som kan vara av sexuell innebörd respektive vara ägnat 

att kränka någons sexuella integritet får bedömas från fall till fall. Det har betydelse 

mot vem handlandet företas, t.ex. om det är mot ett barn eller en vuxen. Även tids- 

och miljöförhållanden kan ha betydelse. Vid påstådda sexuella ofredanden genom 

text måste ordens betydelse i sammanhanget tillmätas betydelse, t.ex. om syftet med 

att använda orden varit sexuellt. 

 

De sexuella ofredanden som Christoffer Kalani har åtalats för har främst bestått i att 

han i chattarna med målsägandena dels skrivit text med sexuell innebörd, dels 

skickat bilder av sexuell natur. Ett mottagande av en bild innehållande ett helt eller 

delvis blottat könsorgan har i målet genomgående typiskt sett ansetts ha väckt 

obehag hos målsäganden. Bedömningen har varit densamma när Christoffer Kalani 

i chattar skrivit att han varit kåt eller frågat om ett barn tittat på porr.  
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Barnpornografibrott 

 

Den som skildrar barn i pornografisk bild, sprider, överlåter, upplåter, förevisar 

eller på annat sätt gör en sådan bild av barn tillgänglig för någon annan, förvärvar 

eller bjuder ut en sådan bild av barn, förmedlar kontakter mellan köpare och säljare 

av sådana bilder av barn eller vidtar någon annan liknande åtgärd som syftar till att 

främja handel med sådana bilder, eller innehar en sådan bild av barn eller betraktar 

en sådan bild som han eller hon berett sig tillgång till döms för barnpornografibrott 

enligt 16 kap. 10 a § brottsbalken. Med barn avses i detta sammanhang en person 

vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som är under arton år. Det för 

barnpornografibrott föreskrivna straffet är fängelse i högst två år. Är brottet ringa 

döms till böter eller fängelse i högst sex månader och är brottet grovt döms till 

fängelse i lägst sex månader och högst sex år.  

 

En bild anses vara pornografisk när den, utan att ha några vetenskapliga eller 

konstnärliga värden, på ett ohöljt och utmanande sätt skildrar ett sexuellt motiv. 

Även bilder där barn framställs på ett sätt som är ägnat att vädja till sexualdriften 

utan att det avbildade barnet kan sägas ha deltagit i ett sexuellt beteende vid 

avbildningen kan därför falla inom det straffbara området. För att hanteringen av en 

bild av ett barn ska vara straffbart krävs att bilden enligt vanligt språkbruk och 

allmänna värderingar är pornografisk. 

 

Christoffer Kalani har, med något enstaka undantag, erkänt de barnpornografibrott 

han åtalats för. Tingsrätten har funnit alla barnpornografibrotten styrkta och, i likhet 

med åklagarna, bedömt brotten vara av normalgraden.  

 

Försök till brott  

 

Av 23 kap. 1 § brottsbalken framgår att om någon har påbörjat utförandet av ett 

visst brott utan att detta har kommit till fullbordan ska den personen – i de fall där 
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det är särskilt föreskrivet – dömas för försök till brottet, om fara förelegat att 

handlingen skulle leda till brottets fullbordan eller sådan fara endast på grund av 

tillfälliga omständigheter varit utesluten.  

 

Sexuellt övergrepp mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering och sådana 

barnpornografibrott som inte är ringa är alla straffbara på försöksstadiet.   

 

Christoffer Kalani har i de allra flesta fall i detta mål godtagit att han fälls till ansvar 

för de försöksbrott som han åtalats för. Några gånger har han dock invänt att det 

varit fråga om vad han betecknat som otjänliga försök, dvs. att det enligt honom inte 

förelegat någon fara för att hans handlande skulle leda till brottets fullbordan och att 

avsaknaden av sådan fara inte bara berott på tillfälliga omständigheter. Tingsrätten 

har i dessa fall uppfattat hans invändning som att den också tagit sikte på att den s.k. 

försökspunkten inte varit nådd. Eftersom tingsrätten inte är bunden av erkännanden 

i brottmål har tingsrätten, även i de fall Christoffer Kalani inte gjort någon 

invändning av berört slag, övervägt om försökspunkten varit nådd.  

 

Vid bedömningen av om försökspunkten är nådd ska en sammanvägning av 

samtliga omständigheter med fokus på framför allt de handlingar som den tilltalade 

har vidtagit för att brottet ska fullbordas. I de fall där den tilltalade har gjort allt vad 

som enligt brottsplanen ligger på honom eller henne att göra för att ett fullbordat 

brott skulle ha kommit till stånd, om händelseförloppet hade utvecklats på det sättet 

han eller hon hade föreställt sig, föreligger ett straffbart försök.  

 

För att ett sexuellt övergrepp mot barn eller utnyttjande av barn för sexuell posering 

ska fullbordas krävs att den tilltalade har utfört en rad aktiva åtgärder. I de flesta 

chattarna som varit föremål för åtal har Christoffer Kalani börjat med allmänt prat 

om sex. I de fall han sedan gått över till att börja be eller instruera målsägandena att 

utföra en sexuell handling eller att visa upp sig för honom mer eller mindre konkret 

via bild har han inlett den handling som skulle ha lett till ett fullbordat sexuellt 
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övergrepp och/eller en fullbordad sexuell posering. Om det då har funnits en fara 

för att en målsägande skulle göra vad han har bett eller instruerat om eller den faran 

varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter har försökspunkten 

varit nådd. Även i några fall då Christoffer Kalani har inlett en chatt med att 

uppmana en flicka att visa en nakenbild har tingsrätten, bl.a. med beaktande av 

barnets ålder, bedömt försökspunkten vara uppnådd.              

 

Konkurrensfrågor 

 

I hovrättspraxis har det regelmässigt ansetts möjligt att döma för sexuellt övergrepp 

mot barn och utnyttjande av barn för sexuell posering i konkurrens (se t.ex. Göta 

hovrätts dom den 3 februari 2014 i mål B 3104-13, Svea hovrätts domar den 24 juni 

2015 i mål B 693-15 och den 1 mars 2016 i mål B 5801-15 samt Hovrättens över 

Skåne och Blekinge dom den 30 mars 2016 i mål B 1532-15; jfr dock Svea hovrätts 

dom den 19 april 2016 i mål B 1328-16 och B 1911-16). Tingsrätten finner, trots 

sistnämnda hovrättsdom, inte skäl att göra någon annan bedömning. 

 

Eftersom bestämmelsen om sexuellt ofredande är subsidiär till både sexuellt 

övergrepp mot barn och utnyttjande av barn för sexuell posering samt försök till 

dessa brott ska sexuella ofredanden som ingår som ett led i de här brotten 

konsumeras. Detta har någon enstaka gång i det här målet lett att åtal för sexuella 

ofredanden, som avsett textmeddelanden som legat precis i tiden före eller under ett 

pågående sexuellt övergrepp eller en sexuell posering, inte bifallits utan 

konsumerats av det allvarligare brottet.     

     

När det gäller frågan om utnyttjande av barn för sexuell posering ska dömas i 

konkurrens med barnpornografibrott ska enligt förarbetena sedvanliga 

konkurrensregler tillämpas. Om rekvisiten för utnyttjande av barn för sexuell 

posering är uppfyllda och brottet dessutom innebär att gärningsmannen har skildrat 

ett barn i pornografisk bild, blir enligt propositionen även straffbestämmelsen om 
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barnpornografibrott tillämplig. Det innebär att gärningsmannen ska dömas för 

båda brotten, eftersom det är fråga om konkurrens mellan brott med olika 

skyddsintressen (se prop. 2004/05:45 s. 147). 

 

I ett par fall har åklagarna gjort gällande att Christoffer Kalani samma dag gjort sig 

skyldig till både fullbordat brott och försöksbrott av samma slag (t.ex. utnyttjande 

av barn för sexuell posering eller barnpornografibrott). Om gärningarna då har 

begåtts i så nära anslutning till varandra att de skulle ha setts som en brottsenhet om 

båda hade fullbordats och om försöksgärningen inte avsett ett brott som skulle ha 

lett till ett allvarligare fullbordat brott än den fullbordade gärningen har tingsrätten 

endast dömt för det fullbordade brottet. Att det i en sådan situation inte ska dömas 

för både fullbordat brott och försöksbrott torde följa redan av ordalydelsen i 23 kap. 

1 § brottsbalken (se även Ulväng, Brottslighetskonkurrens, s. 477 ff.).         

 
Särskilt om uppsåt 

 

För att Christoffer Kalani ska fällas till ansvar för sexuellt övergrepp mot barn och 

sådana poseringsbrott som omfattats av åtalen krävs att han haft uppsåt i förhållande 

till de för brotten ingående rekvisiten. När det gäller målsägandens ålder är det 

dock, enligt 6 kap. 13 § brottsbalken, tillräckligt att han haft skälig anledning att 

anta att målsäganden var under femton år.  

 

Mot bakgrund av Christoffer Kalanis erkännanden och egna uppgifter samt av vad 

som kunnat utläsas ur chattarna har tingsrätten genomgående kommit fram till att 

han har haft för straffansvar tillräcklig insikt om målsägandenas ålder. Detta har 

inte uttryckligen angetts i de avsnitt där de enskilda åtalen behandlas, utom i något 

enstaka fall då Christoffer Kalani invänt att han inte känt till en flickas ålder.      

 

Eftersom Christoffer Kalani har uppgett att hans syfte med alla kontakter med 

målsägandena varit att få en bild med sexuellt innehåll har uppsåtsfrågorna bara 

68



   
ATTUNDA TINGSRÄTT 
 
Brottmålsenhet 
 
   

DOM 

2016-06-23 
B 1687-14 

 
 
 
 

 

undantagsvis vållat problem i målet. När uppsåtsfrågan inte har berörts har 

tingsrättens uppfattning varit att han haft för straffansvar tillräckligt uppsåt.  

 

Skadestånd 

 

Samtliga målsägande i målet utom en har yrkat skadestånd för kränkning. En del av 

dem har även begärt ersättning för sveda och värk.  

 

När det gäller kränkning anges i 2 kap. 3 § skadeståndslagen att den som allvarligt 

kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person 

frihet, frid eller ära ska ersätta den skada som kränkningen innebär. Storleken på 

skadeståndet ska enligt 5 kap. 6 § samma lag bestämmas efter vad som är skäligt 

med hänsyn till handlingens art och varaktighet. Vid den helhetsbedömning som ska 

göras är det inte i första hand den kränktes personliga upplevelse som ska beaktas. 

Istället ska bedömas vilken kränkning som typiskt sett kan anses ha uppkommit.           

 

Med sveda och värk avses enligt 5 kap. 1 § första stycket tredje punkten 

skadeståndslagen fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur. Av 2 kap. 1 § 

samma lag följer att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar sådan 

personskada ska ersätta skadan. För att psykiska besvär ska anses som personskada 

krävs normalt att det föreligger en medicinskt påvisbar effekt (prop. 2000/01:68           

s. 17 f.). Bevisbördan för att en personskada har uppkommit och skadans storlek 

vilar på målsäganden. Målsäganden måste också bevisa att skadan har uppkommit 

som en direkt följd av det brott som hon eller han har utsatts för.              

 

När tingsrätten har tagit ställning till ersättningsanspråken i detta mål har den bl.a. 

beaktat Brottsoffermyndighetens vägledande praxis samt domar från Nacka tingsrätt 

den 12 mars 2015 i mål B 586-14, Solna tingsrätt den 4 juni 2015 i mål B 8098-13, 

Svea hovrätt den 24 juni 2015 i mål B 693-15, Helsingsborgs tingsrätt den                  

22 september 2015 i mål B 3029-14 och Ystads tingsrätts dom den 15 januari 2016 i 
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mål B 1614-14. Flera av dessa domar innehåller utförliga redogörelser av relevant 

skadeståndspraxis. Däremot har tingsrätten inte ansett sig kunna fästa någon större 

vikt vid Anna Norléns allmänt hållna synpunkt om att sexualbrott via internet kan 

drabba barn väl så hårt som sexualbrott i verkliga livet.     

 

Tingsrättens generella bedömning  

 

Vid fullbordade poseringsbrott och sexuella övergrepp mot barn ska 

kränkningsersättning utgå. När poseringsbrotten har bedömts vara av normalgraden 

har som huvudregel ersättningsnivån legat på 5 000 kr. Vid grova poseringsbrott har 

ersättningsnivån som huvudregel legat mellan 10 000 kr och 15 000 kr. Vid försök 

till poseringsbrott har tingsrätten haft som utgångspunkt att målsäganden inte 

genom brottet har varit utsatt för en så allvarlig kränkning att ersättning ska utgå.  

 

Beträffande de sexuella övergreppen har för brott av normalgraden ersättningen 

bestämts till 10 000 – 15 000 kr.   

 

För ersättning för kränkning vid barnpornografibrott krävs att filmer eller bilder på 

en viss person har spridits vidare på internet eller överlåtits på ett sådant sätt att en 

vidare spridning inte längre är under den överlåtandes kontroll. I detta fall är 

Christoffer Kalani inte åtalad för att ha spridit bilder på internet eller att ha överlåtit 

dessa till andra personer. Vid det enstaka undantag som förekommit från detta har 

åklagarna utformat åtalet så att endast den som bilderna spridits till tagits upp som 

målsägande. Hans handlande kan därför inte sägas ha utgjort en kränkning av 

målsägandens frid på ett sådant sätt att ersättning för kränkning ska utgå.  

 

När det gäller brottet sexuellt ofredande har tingsrätten i de fall det varit fråga om 

enstaka fall av det brottet och det inte har framkommit något särskilt kring 

kontakterna mellan målsäganden och Christoffer Kalani ansett att kränkningen inte 

har varit så allvarlig att någon ersättning ska utgå. Vid flera fall av sexuellt 
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ofredande har tingsrätten ansett att ersättningsnivån ska bestämmas till 5 000 kr. Då 

det varit fråga om väldigt många, långa eller intensiva chattar, som innefattat olika 

former av sexuella ofredanden, har belopp mellan 7 000 kr och 10 000 kr dömts ut.   

 

I de fall Christoffer Kalani genom en och samma chatt gjort sig skyldig till flera 

olika brott mot samma målsägande har tingsrätten, med ledning av ovanstående 

utgångspunkter, fastställt ett samlat kränkningsbelopp för alla brotten.   

 

När det gäller sveda och värk är utgångspunkten, som redan nämnts, att 

målsäganden måste bevisa att en skada har uppkommit som en direkt följd av 

Christoffer Kalanis brott. För allvarliga sexualbrott har det dock i praxis ansetts 

möjligt att, även utan medicinisk utredning, döma ut schablonbelopp. Detta har 

motiverats av att det för sådana brott kan förutsättas att den drabbade måste ha 

tillfogats medicinska besvär av övergreppen. För t.ex. våldtäkt utgår en 

schabloniserad ersättning med 15 000 kr. En del av målsägandena i målet har utsatts 

för upprepad och allvarlig sexualbrottslighet. I några fall har tingsrätten, mot den 

angivna bakgrunden, ansett det vara möjligt att även vid svag medicinsk bevisning, 

döma ut en schablonersättning för sveda och värk. Dessa målsägande har tillerkänts 

ersättning med 5 000 kr eller 10 000 kr. (Jfr Svea hovrätts domar den 23 april 2013 i 

mål B 721-13 och den 24 juni 2015 i mål B 693-15 samt s. 47 och s. 504 i 

underliggande domar från Uppsala tingsrätt och Gotlands tingsrätt.)               

 

I den mån Christoffer Kalani medgett högre belopp än vad som har angetts ovan har 

hans medgivanden bundit rätten. Skadestånd har då dömts ut i enlighet med 

medgivandena.   
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ANSVAR OCH SKADESTÅND 

 

Målsägande ÅG och AA  

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 1.  

 

ÅG har yrkat skadestånd för kränkning med 40 000 kr samt ränta enligt 6 § 

räntelagen från den 8 januari 2014 till dess betalning sker. Av beloppet hänför sig 

10 000 kr till åtalspunkt 1, 5 000 kr till var och en av åtalspunkterna 2 – 4 och 

15 000 kr till åtalspunkt 5. 

 

AA har yrkat skadestånd för kränkning med 20 000 kr samt ränta enligt 6 § 

räntelagen från den 8 januari 2014 till dess betalning sker. Av beloppet hänför sig 

15 000 kr till åtalspunkt 5 och 5 000 kr till åtalspunkt 6.    

 

Christoffer Kalani har såvitt avser åtalspunkt 1 medgett att han har haft kontakt med 

ÅG via internet och försökt att få henne att skicka en bild på sina bröst. Han har 

emellertid bestritt ansvar, då det enligt honom varit fråga om ett otjänligt försök. 

Vidare har han gjort gällande att poseringsbrottet under alla förhållanden inte ska 

bedömas som grovt. Han har erkänt gärningarna enligt åtalspunkterna 2 – 6, men 

invänt att poseringsbrottet enligt åtalspunkt 5 inte ska bedömas som grovt.   

 

I fråga om de enskilda anspråken har Christoffer Kalani motsatt sig 

skadeståndsskyldighet för gärningen under åtalspunkt 1. För övriga gärningar har 

han medgett skadeståndsskyldighet. Han har överlämnat åt rätten att bestämma 

vilken ersättning – minst 5 000 kr – som ska utgå till var och en av målsägandena.  
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Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

Genom Christoffer Kalanis erkännande, som stöds av övrig utredning, är det styrkt 

att han handlat så som åklagarna har påstått. 

 

Såvitt avser åtalspunkt 1 har Christoffer Kalani den 3 september 2013 inlett en chatt 

med ÅG genom att uppmana henne att skicka en bild på sina bröst. Härigenom har 

han inlett en handling som – om ÅG hade gjort som han velat – skulle ha lett till en 

fullbordad sexuell posering. Även om det – som försvaret gjort – kan sättas ifråga 

hur sannolikt det var att ÅG skulle följa uppmaningen måste det anses ha funnits en 

fara för att hon skulle göra det. Detta gäller särskilt med tanke på ÅG:s låga ålder 

och då Christoffer Kalani lockat med att lyfta fram henne på Instagram, om hon 

skickade en bild på sina bröst (beträffande det senare kan hänvisas till vad 

Christoffer Kalani sagt när han hörts över åtalet enligt domsbilaga 21, där han inlett 

en chatt med ZJ med ett likadant meddelande). Av det anförda följer att 

försökspunkten uppnåtts och att försöket inte kan betecknas som otjänligt.  

 

Christoffer Kalani ska alltså dömas för gärningen. Ett fullbordat brott skulle 

visserligen ha varit allvarligt, särskilt med hänsyn till ÅG:s låga ålder, men inte 

svårare än att det skulle ha bedömts vara av normalgraden (jfr tingsrättens allmänna 

uttalanden om poseringsbrotten). Christoffer Kalani ska således dömas för försök 

till utnyttjande av barn för sexuell posering. Genom sitt agerande har han även 

försökt skildra barn i pornografisk bild. Han ska därmed dömas även för försök till 

barnpornografibrott. 

 

Poseringsbrottet enligt åtalspunkt 5 är allvarligt, särskilt med hänsyn till 

målsägandenas låga ålder; de var båda elva år gamla. Inte heller detta brott kan 

emellertid anses vara så kvalificerat att det ska bedömas som grovt. Gärningen ska 

således bedömas som försök till utnyttjande av barn för sexuell posering.  
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Övriga gärningar är att bedöma så som påståtts av åklagarna.  

 

Skadestånd 

Mot ÅG har Christoffer Kalani befunnits skyldig till två fall av försök till 

utnyttjande av barn för sexuell posering, två fall av försök till barnpornografibrott 

samt fyra fall av sexuellt ofredande.  

 

Som tingsrätten angett i sin övergripande motivering är en förutsättning för att 

kränkningsersättning ska dömas ut att den brottsliga handlingen har inneburit en 

allvarlig kränkning av målsägandens integritet. I linje med vad som uttalats i den 

övergripande motiveringen finner tingsrätten inte visat att ÅG har utsatts för en så 

allvarlig kränkning genom försöket till utnyttjande av barn för sexuell posering och 

försöket till barnpornografibrott enligt åtalspunkt 1. För gärningarna enligt 

åtalspunkterna 2-5 har Christoffer Kalani medgett skadeståndsskyldighet. Ersättning 

för kränkning ska dömas ut för de gärningarna. Vid en samlad bedömning av 

omständigheterna kring dem finner tingsrätten att den kränkningsersättning som 

Christoffer Kalani ska betala till ÅG bör bestämmas till 10 000 kr.  

 
Mot AA har Christoffer Kalani befunnits skyldig till ett fall av försök till 

utnyttjande av barn för sexuell posering, ett fall av försök till barnpornografibrott 

samt två fall av sexuellt ofredande.  

 

Christoffer Kalani har medgett skadeståndsskyldighet för de aktuella gärningarna. 

Ersättning för kränkning ska således dömas ut för dessa. Vid en samlad bedömning 

av omständigheterna kring brotten finner tingsrätten att den kränkningsersättning 

som Christoffer Kalani ska betala till AA bör bestämmas till 7 000 kr.  

 
Målsägande TD   

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 2.  
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TD har yrkat skadestånd med 57 400 kr, varav 17 000 kr för kränkning och               

40 400 kr för sveda och värk, samt ränta enligt 6 § räntelagen från 1 mars 2014 till 

dess betalning sker. Av kränkningsersättningen hänför sig 7 000 kr till 

poseringsbrottet, 5 000 kr till barnpornografibrottet och 5 000 kr till det sexuella 

ofredandet. TD har, utöver åklagarnas bevisning, åberopat två kuratorsintyg till 

styrkande av sitt anspråk på ersättning för sveda och värk.      

 

Christoffer Kalani har erkänt gärningarna, men invänt att poseringsbrottet inte ska 

bedömas som grovt. I fråga om det enskilda anspråket har han medgett att betala 

10 000 kr för kränkning, men ingenting för sveda och värk. 

 

Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

Genom Christoffer Kalanis erkännande, som stöds av övrig utredning, är det styrkt 

att han handlat så som åklagarna har påstått. Genom att agera så som anges i åtalet 

har han gjort sig skyldig till utnyttjande av barn för sexuell posering, 

barnpornografibrott och sexuellt ofredande. Poseringsbrottet är allvarligt, särskilt 

med hänsyn till TD:s låga ålder. Brottet kan emellertid inte anses vara så 

kvalificerat att det ska bedömas som grovt (jfr tingsrättens allmänna uttalanden om 

dessa brott). Christoffer Kalani ska således dömas för utnyttjande av barn för 

sexuell posering, barnpornografibrott och sexuellt ofredande.   

 

Skadestånd 

Vid en samlad bedömning av omständigheterna kring brotten finner tingsrätten att 

den kränkningsersättning som Christoffer Kalani ska betala till TD bör bestämmas 

till det av honom medgivna beloppet, dvs. 10 000 kr.  

 

Såvitt avser sveda och värk kan det konstateras att de kuratorsintyg som TD 

åberopat ger stöd för att TD under hösten 2015 – och åtminstone något år innan 
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dess – periodvis mått psykiskt dåligt. I ett av intygen anges också att TD inte 

berättar så mycket om det som hon har blivit utsatt för. Enligt det intyget är det 

kuratorns uppfattning att TD undviker ämnet, eftersom det kan vara förenat med 

skuld och skam. Enligt tingsrättens bedömning ger varken intygen eller utredningen 

i övrigt tillräckligt starkt stöd för att TD, till följd av Christoffer Kalanis brott mot 

henne, orsakats ett sådant psykiskt lidande som berättigar henne till ersättning för 

sveda och värk. På grund härav och då de brott hon utsatts för inte är så allvarliga 

att hon kan tillerkännas något schablonmässigt bestämt belopp för sveda och värk 

ska hennes yrkande i den delen lämnas utan bifall.  

 
Målsägande ÅA   

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 3.  

 

ÅA har yrkat skadestånd för kränkning med 5 000 kr samt ränta enligt 6 § 

räntelagen från den 28 mars 2014 till dess betalning sker.    

 

Christoffer Kalani har erkänt gärningen och medgett det enskilda anspråket.   

 

Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

Genom Christoffer Kalanis erkännande och övrig utredning är det utrett att han 

gjort sig skyldig till sexuellt ofredande i enlighet med åtalet.  

 

Skadestånd 

På grund av Christoffer Kalanis medgivande ska skadeståndsanspråket bifallas.    

 

Målsägande ÖD 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 4.  

76



   
ATTUNDA TINGSRÄTT 
 
Brottmålsenhet 
 
   

DOM 

2016-06-23 
B 1687-14 

 
 
 
 

 

ÖD har yrkat skadestånd för kränkning med 12 000 kr samt ränta enligt 6 § 

räntelagen från den 18 december 2013 till dess betalning sker.    

 

Christoffer Kalani har erkänt gärningarna med det undantaget avseende det sexuella 

ofredandet att han bestritt att han skickat någon bild på sitt ohöljda könsorgan. Han 

har också invänt att poseringsbrottet inte ska bedömas som grovt utan som ett brott 

av normalgraden. Han har medgett det enskilda anspråket.     

 

Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

Genom Christoffer Kalanis erkännande och övrig utredning är det styrkt att han 

handlat så som åklagarna har påstått, dock med den begränsning som han själv 

angett, nämligen att det inte är utrett att han skickat någon bild på sitt ohöljda 

könsorgan. Genom att agera så som anges i åtalet – med nu nämnd begränsning – 

har han gjort sig skyldig till utnyttjande av barn för sexuell posering, 

barnpornografibrott och sexuellt ofredande. Poseringsbrottet är allvarligt av de skäl 

åklagarna angett, men inte så kvalificerat att det ska bedömas som grovt (jfr 

tingsrättens allmänna uttalanden om poseringsbrotten).  

 

Skadestånd 

På grund av Christoffer Kalanis medgivande ska ÖD:s enskilda anspråk bifallas.    

 

Målsägande IA och PJ 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 5.  

 

IA har yrkat skadestånd för kränkning med 7 000 kr samt ränta enligt 6 § räntelagen 

från den 25 december 2015 till dess betalning sker.  
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PJ har yrkat skadestånd med 24 000 kr, varav 17 000 kr för kränkning och 7 000 kr 

för sveda och värk, samt ränta enligt 6 § räntelagen från den 25 december 2015 till 

dess betalning sker. Av kränkningsersättningen hänför sig 7 000 kr till brottet 

försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, 5 000 kr till brottet försök 

till barnpornografibrott och 5 000 kr till brottet sexuellt ofredande. PJ har, utöver 

åklagarnas bevisning, åberopat målsägandeförhör med sin mamma PK till styrkande 

av sitt anspråk på sveda och värk.     

 

Christoffer Kalani har erkänt gärningarna, men gjort gällande att poseringsbrottet 

inte ska bedömas som grovt, utan som ett brott av normalgraden. I fråga om de 

enskilda anspråken har han medgett att betala 5 000 kr för kränkning till IA. Till PJ 

har han medgett att betala 5 000 kr för kränkning, men inget för sveda och värk.  

 

Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

Genom Christoffer Kalanis erkännande och övrig utredning är det styrkt att han 

handlat så som åklagarna har påstått. 

 

Gärningen under åtalspunkt 1, som riktats mot IA, är att bedöma som åklagarna 

angett, dvs. som ett sexuellt ofredande.  

 

Genom att agera så som anges i åtalspunkt 2 har Christoffer Kalani, gentemot PJ, 

gjort sig skyldig till försök till utnyttjande av barn för sexuell posering, försök till 

barnpornografibrott och sexuellt ofredande. Poseringsbrottet är allvarligt av de skäl 

åklagarna angett, men kan inte anses vara så kvalificerat att det ska bedömas som 

grovt (jfr tingsrättens allmänna uttalanden om poseringsbrotten).  

 

 

 

78



   
ATTUNDA TINGSRÄTT 
 
Brottmålsenhet 
 
   

DOM 

2016-06-23 
B 1687-14 

 
 
 
 

 

Skadestånd 

Såvitt avser IA:s yrkande finns det inte tillräckliga skäl att bestämma ersättningen 

för kränkning till ett högre belopp än de 5 000 kr som Christoffer Kalani har 

medgett att betala.  

 

Den nyss nämnda slutsatsen gäller även i fråga om kränkningsersättningen till PJ.  

Härvid beaktas att tingsrättens utgångspunkt, som framgår av domens inledande 

avsnitt om skadestånd, är att de försöksbrott som Christoffer Kalani begått mot 

henne inte i sig är så allvarliga att de motiverar att kränkningsersättning döms ut.  

 

PJ har även yrkat ersättning för sveda och värk. PJ:s mamma har redogjort för sina 

iakttagelser av sin dotters mående. Enligt mamman kom PJ att må sämre under 

sensommaren eller hösten 2014. Än värre blev det strax före jul 2014, då familjen 

av polisen fick vetskap om det aktuella ärendet varvid PJ bl.a. anklagade sig själv 

och sade att hon ville ta livet av sig. PJ:s mamma har också berättat att PJ själv sagt 

att hennes dåliga mående berodde på att hon hade chattat. Såvitt PJ:s mamma vet 

hade PJ kontakt på nätet med Christoffer Kalani och ytterligare en kille. Även med 

beaktande av vad PJ:s mamma har uppgett kan det, enligt tingsrättens mening, inte 

anses bevisat att det finns en medicinskt påvisbar effekt. PJ har inte heller bevisat 

att en eventuell skada har uppkommit som en direkt följd av de brott som hon 

utsatts för av Christoffer Kalani. På grund härav och då brotten mot PJ inte är så 

allvarliga att ersättning för sveda och värk kan bestämmas enligt schablon ska 

hennes yrkande om sådan ersättning lämnas utan bifall.   

 

Sammantaget ska Christoffer Kalani betala skadestånd till var och en av IA och PJ 

med 5 000 kr.  

 

Målsägande ZA 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 6.  
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ZA har yrkat skadestånd för kränkning med 17 000 kr samt ränta enligt 6 § 

räntelagen från den 25 december 2015 till dess betalning sker. Av beloppet hänför 

sig 7 000 kr till åtalet för försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, 

5 000 kr till åtalet för försök till barnpornografibrott och 5 000 kr till åtalet för 

sexuellt ofredande.      

 

Christoffer Kalani har såvitt avser åtalspunkt a) medgett att han har haft kontakt 

med ZA via internet i syfte att få henne att skicka en bild med sexuellt innehåll till 

honom. Han har emellertid bestritt ansvar för de båda påstådda försöksbrotten, då 

det enligt honom varit fråga om ett otjänligt försök. Vidare har han gjort gällande 

att poseringsbrottet under alla förhållanden inte ska bedömas som grovt. Han har 

erkänt sexuellt ofredande enligt åtalspunkt b). I fråga om det enskilda anspråket har 

han motsatt sig skadeståndsskyldighet såvitt avser åtalspunkt a), utan att vitsorda 

något belopp såsom skäligt i och för sig. Avseende gärningen under åtalspunkt b) 

har han medgett skadeståndsskyldighet med 5 000 kr.  

 

Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

Genom Christoffer Kalanis egna uppgifter och övrig utredning är det styrkt att han 

handlat så som åklagarna har påstått.  

 

Såvitt avser gärningen enligt åtalspunkt a) har Christoffer Kalani i en chatt med ZA 

den 27 mars 2014 bett henne att skicka en bild på sig själv. Han har i tre olika 

meddelanden i chatten skrivit att det inte behöver vara en bild på hennes ansikte, att 

hon kan ta en bild ”på benen eller nåt” och att snuskbilder är roligast. Genom att 

tjata på henne att skicka en bild på det sätt han gjort har han inlett den handling som 

skulle ha lett till en fullbordad sexuell posering. Även om det – som försvaret gjort 

– kan sättas ifråga hur sannolikt det var att ZA skulle göra som han ville måste det, 
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särskilt med hänsyn till ZA:s låga ålder, anses ha funnits en fara för att hon skulle 

göra så. Försöket är alltså inte otjänligt och Christoffer Kalani ska därmed dömas 

för gärningen. Ett fullbordat brott skulle visserligen ha varit allvarligt, särskilt med 

hänsyn till ZA:s låga ålder, men inte svårare än att det skulle ha bedömts vara av 

normalgraden (jfr tingsrättens allmänna uttalanden om poseringsbrotten).  

 

Christoffer Kalani ska således dömas för försök till utnyttjande av barn för sexuell 

posering. Genom sitt ovan beskrivna agerande har han även försökt skildra barn i 

pornografisk bild. Han ska därmed dömas även för försök till barnpornografibrott. 

 

Slutligen ska Christoffer Kalani, i enlighet med sitt erkännande som stöds av övrig 

utredning, dömas för sexuellt ofredande i enlighet med åtalspunkt b).  

 

Skadestånd 

Som tingsrätten angett i sin övergripande motivering är en förutsättning för att 

kränkningsersättning ska dömas ut att den brottsliga handlingen har inneburit en 

allvarlig kränkning av målsägandens integritet. I linje med vad som uttalats i den 

motiveringen finner tingsrätten inte visat att ZA har utsatts för en så allvarlig 

kränkning genom försöket till utnyttjande av barn för sexuell posering och försöket 

till barnpornografibrott. Christoffer Kalani har medgett skadeståndsskyldighet för 

kränkning med 5 000 kr på grund av det sexuella ofredandet. Vid en samlad 

bedömning av omständigheterna kring det brottet finner tingsrätten inte skäl att 

döma ut en högre kränkningsersättning än han medgett.  Christoffer Kalani ska 

alltså betala skadestånd till ZA med 5 000 kr. 

 

Målsägande DA 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 7.  
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DA har yrkat skadestånd för kränkning med 24 000 kr samt ränta enligt 6 § 

räntelagen från den 25 december 2015 till dess betalning sker. Av beloppet hänför 

sig 10 000 kr till åtalet för försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, 

7000 kr till åtalet för försök till barnpornografibrott och 7 000 kr till åtalet för 

sexuellt ofredande.    

 

Christoffer Kalani har erkänt gärningarna, men invänt dels att försöken till 

utnyttjande av barn för sexuell posering inte ska anses grova brott utan som brott av 

normalgraden, dels att det sexuella ofredandet i åtalspunkt 5 b) inte ska föranleda 

ansvar särskilt då det konsumeras av poseringsbrottet i åtalspunkt 5 a). I fråga om 

det enskilda anspråket har han medgett att betala kränkningsersättning med 7 000 kr 

på grund av de sexuella ofredandena enligt åtalspunkterna 1 – 4 och 6, men motsatt 

sig skadeståndsskyldighet såvitt avser försöksbrotten utan att vitsorda något belopp 

såsom skäligt i och för sig.  

 

Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

Genom Christoffer Kalanis erkännande och övrig utredning är det styrkt att han 

handlat så som åklagarna har påstått. 

 

Gärningarna under åtalspunkterna 1, 2, 3 b), 4 b) och 6 b) är alla att bedöma som 

sexuellt ofredande. Vidare har Christoffer Kalani gjort sig skyldig till försök till 

utnyttjande av barn för sexuell posering i enlighet med vad som påstås i 

åtalspunkterna 3 a), 4 a), 5 a) och 6 a). Fullbordade poseringsbrott skulle visserligen 

ha varit allvarliga, särskilt med hänsyn till DA:s låga ålder och till att de varit 

riktade mot samma målsägande, men inte svårare än att de skulle ha bedömts vara 

av normalgraden (jfr tingsrättens allmänna uttalanden om poseringsbrotten). Genom 

sitt agerande har Christoffer Kalani även försökt skildra barn i pornografisk bild. 

Han ska därmed dömas även för försök till barnpornografibrott i fyra fall.  
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När det gäller det sexuella ofredandet i åtalspunkt 5 b) kommer tingsrätten fram till 

att det är styrkt att Christoffer Kalani har skrivit ord och meningar med sexuell 

innebörd till DA och att det har varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet. 

Denna gärning ligger emellertid precis i tiden före försöket till utnyttjande av barn 

för sexuell posering enligt åtalspunkt 5 a) och får därför anses ha ingått som ett led i 

försöket till poseringsbrott. Christoffer Kalani ska därför inte dömas särskilt för det 

sexuella ofredandet, utan detta konsumeras av försöket till utnyttjande av barn för 

sexuell posering (jfr vad som anförts i det inledande avsnittet om konkurrensfrågor).    

 

Christoffer Kalani ska således dömas för fyra fall av försök till utnyttjande av barn 

för sexuell posering, fyra fall av försök till barnpornografibrott och fem fall av 

sexuellt ofredande.  

 

Skadestånd 

I linje med vad tingsrätten uttalat i sitt inledande avsnitt om skadestånd finner 

tingsrätten inte visat att DA, genom de aktuella försöksbrotten, har utsatts för en så 

allvarlig kränkning som krävs för att kränkningsersättning ska utgå. Vad avser 

kränkning för de sexuella ofredandena har Christoffer Kalani medgett vad som har 

yrkats. Han ska alltså betala skadestånd till DA med 7 000 kr.  

 
Målsägande KA och XA 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 8. Åklagarna har förtydligat att i 

de fall gärningsbeskrivningarna är utformade så att en gärning påstås ha begåtts mot 

KA eller XA är åtalet avsett att kunna bifallas även om tingsrätten inte skulle finna 

utrett vem av dem som är målsägande. Christoffer Kalani har inte framfört någon 

invändning mot vare sig gärningsbeskrivningarnas utformning eller förtydligandet.    
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KA har yrkat skadestånd för kränkning med 150 000 kr eller, i andra hand,              

100 000 kr samt ränta enligt 6 § räntelagen från den 3 november 2013 till dess 

betalning sker. Av beloppet hänför sig 100 000 kr till åtalet för våldtäkt mot barn, 

20 000 kr till åtalet för tre fall av grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, 

15 000 kr till åtalet för tre fall av barnpornografibrott och 15 000 kr till åtalet för tre 

fall av sexuellt ofredande. Om åtalspunkt 3a) bedöms utgöra ett fall av grovt 

sexuellt övergrepp mot barn yrkar KA avseende den åtalspunkten 50 000 kr istället 

för 100 000 kr.   

 

XA har framställt ett likalydande skadeståndsanspråk som KA, med den skillnaden 

att skadeståndet ska betalas till XA.          

 

Christoffer Kalani har erkänt att han handlat såsom åklagarna påstått, men med 

hänvisning till sina generella invändningar bestritt ansvar för våldtäkt mot barn 

alternativt sexuellt övergrepp mot barn enligt åtalspunkt 3a). Han har även ifrågasatt 

att målsäganden berört sin anus på det sätt som påstås i den åtalspunkten. Härutöver 

har han gjort gällande att poseringsbrotten i åtalspunkterna 1a) och 2a) ska anses 

vara av normalgraden. Han har godtagit övriga brottsrubriceringar.  

 

Christoffer Kalani har vidare motsatt sig bifall till de enskilda anspråken på den 

grunden att det i varje enskilt fall är osäkert vem av KA och XA som är rätt 

målsägande. För det fall tingsrätten skulle finna utrett att en och samma av dem är 

målsägande i fråga om samtliga gärningar som han har erkänt har han medgett att 

betala skadestånd till den målsäganden med 20 000 kr.  

 

Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

Trots att Christoffer Kalani inte framfört någon invändning mot 

gärningsbeskrivningarnas utformning finns det skäl att nämna att tingsrätten prövat 
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tillåtligheten av dessa och funnit dem vara förenliga med de krav som följer av bl.a.          

30 kap. 3 § och 45 kap. 4 § rättegångsbalken. Vidare finns det skäl att anmärka att 

tingsrätten inte är bunden av en tilltalads erkännande i brottmål. Beträffande detta 

åtal kan Christoffer Kalanis erkännande inte tas till intäkt för mer än att han 

bekräftat att han själv handlat på det sätt som anges i åtalet. Vem eller vilka som 

hans gärningar begåtts mot måste tingsrätten pröva oavsett hans inställning.  

 

Genom Christoffer Kalanis erkännanden och egna uppgifter samt de av åklagarna 

åberopade chattarna och bilderna är det till en början klarlagt att han handlat så som 

anges i åtalet och att någon målsägande utfört handlingar, poserat och tagit bilder på 

sig själv eller annan på det sätt som åklagarna påstått. Detta gäller endast med det 

undantaget att den beröring på sin anus som en målsägande påstås ha gjort enligt 

åtalspunkt 3a) kan ha varit alldeles invid anus.             

 

Vid de uppspelade förhören med KA och XA har det framkommit att ingen av dem 

velat kännas vid att det är de som chattat med Christoffer Kalani. KA har slutligen 

bekräftat att hon chattat med honom, men hon har varit ovillig att berätta om 

detaljer. XA har över huvud taget inte bekräftat att hon chattat med honom.  

 

Både KA och XA har emellertid sagt att ingen annan än de själva känt till 

inloggningsuppgifterna till deras mobiltelefoner och Kik-konton. Med hänsyn till 

detta och med utgångspunkt från de texter och bilder som skickats från deras 

telefoner i förening med deras mammas (KC) utsaga kan det hållas för visst att det 

är dessa båda, som via appen Kik, varit i kontakt med Christoffer Kalani vid 

samtliga tillfällen som anges i åtalet. Utredningen lämnar dock utrymme för att KA 

och XA kan ha chattat från varandras mobiltelefoner. Vidare är det fullt möjligt att 

de i olika skeden kan ha tagit bilder på varandra. Åklagarna har rent av med 

utgångspunkt från bildmaterialet framfört som en huvudhypotes, i fråga om en del 

av åtalspunkterna, att så skett. Detta får betydelse för den fortsatta prövningen.                   
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Åtalspunkt 3a) 

När det till en början gäller åtalspunkt 3 a) kan det – som åklagarna och 

målsägandebiträdena gjort – anföras skäl både för att det är KA och XA som fört in 

ett finger i underlivet på sig själv och samtidigt berört sig själv åtminstone mycket 

nära sin anus. Inte ens efter ett noggrant studium av bildmaterialet och med ledning 

av deras mammas uppgifter går det att med tillräcklig grad av säkerhet slå fast vem 

av dem som gjort detta. Detta innebär i sin tur att det är tänkbart att det inte är den 

av dem som Christoffer Kalani uppmanat att ta bilder på sig med omnämnt innehåll 

(sannolikt KA) som handlat på det sätt han velat. Det kan istället vara så att den 

flicka som fått uppmaningen i sin tur har bett den andra (i så fall sannolikt XA) att 

göra så som han önskat.  

 

Om det gått till på det senare sättet anser tingsrätten inte att Christoffer Kalani i 

straffrättslig bemärkelse kan anses ha förmått målsäganden att utföra den sexuella 

handling som anges i gärningsbeskrivningen. I så fall har han nämligen försökt 

förmå en flicka att utföra en sexuell handling, varpå den flickan förmått en annan att 

utföra handlingen. I allt fall ger inte utredningen stöd för någon mer långtgående 

slutsats. I och med detta kan han inte anses ha genomfört en sexuell handling med 

den utsatta flickan på det sätt som krävs för en fällande dom för våldtäkt mot barn 

eller sexuellt övergrepp mot barn. Att Christoffer Kalanis uppmaning sannolikt har 

haft avgörande betydelse för att handlingen kom att utföras ändrar inte den nu 

gjorda bedömningen – inte ens med beaktande av KA:s och XA:s låga ålder.  

 

Till det anförda kan läggas att även om Christoffer Kalani objektivt sett skulle anses 

ha genomfört en sexuell handling med den flicka som han inte chattade med i det 

senast berörda scenariot finns det brister med avseende på hans uppsåt. Utredningen 

ger nämligen inte belägg för att det kan förutsättas att han förstod – eller ens anade 

– att det förutom den flicka han chattade med fanns ytterligare en flicka i samma 

rum. Det kan då inte antas att han insåg att det fanns en möjlighet att någon annan 

än den han skrev till skulle följa hans uppmaning. Därmed kan varken ett 
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likgiltighetsuppsåt eller någon annan form av uppsåt till att den i detta scenario 

utsatta flickan skulle bli föremål för en våldtäkt – eller ett sexuellt övergrepp – 

anses ha funnits hos honom.         

 

På grund av det anförda kan åtalet enligt den nu berörda åtalspunkten inte bifallas. 

Det kan ändå nämnas att det följer av tingsrättens inledande allmänna överväganden 

angående de aktuella brotten att en eventuellt fällande dom i denna del inte hade 

avsett våldtäkt mot barn utan sexuellt övergrepp mot barn (inte grovt brott).                                    

 

Övriga åtalspunkter 

Åtalspunkterna 1a), 2a) och 3b) är – med hänsyn till straffbestämmelsernas och 

gärningsbeskrivningarnas utformning samt till vad som blivit klarlagt i utredningen 

– styrkta. Det återstår dock för tingsrätten att i varje enskilt fall pröva om det är 

utrett vem av KA och XA som bilderna tagits på. I fråga om åtalspunkt 2a) är det 

genom målsägandenas mammas utsaga klarlagt att bilderna måste ha tagits på KA. I 

fråga om åtalspunkterna 1a) och 3b) går det däremot inte tillräckligt säkert att säga 

om det är KA eller XA som är på bilderna. De nu berörda gärningarna ska bedömas 

som utnyttjande av barn för sexuell posering och barnpornografibrott. Med 

utgångspunkt ifrån vad tingsrätten uttalat i sin inledande allmänna redogörelse 

avseende poseringsbrotten anser tingsrätten att poseringsbrottet under åtalspunkt 

3b) är att bedöma som grovt. De båda övriga poseringsbrotten är i och för sig 

allvarliga, särskilt med hänsyn till målsägandens ålder, men inte svårare än att de 

ska anses vara av normalgraden.   

 

När det slutligen gäller de sexuella ofredandena är det som redan nämnts klarlagt att 

Christoffer Kalani agerat så som anges i gärningsbeskrivningarna. I fråga om 

åtalspunkterna 1b) och 3b) kan det dock inte slås fast att både KA och XA varit 

målsägande. Det går inte heller att säga vem av dem som utsatts för dessa sexuella 

ofredanden, särskilt inte med tanke på att de som tidigare nämnts kan ha lånat 

varandras mobiltelefoner. I fråga om åtalspunkt 2b) är det däremot utrett att                       
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Christoffer Kalani sexuellt ofredat båda målsägandena på det sätt som sägs i 

gärningsbeskrivningen.  

 

Sammanfattningsvis ska Christoffer Kalani dömas för ett fall av grovt sexuellt 

utnyttjande av barn för sexuell posering, två fall av sådant brott av normalgraden, 

tre fall av barnpornografibrott samt fyra fall av sexuellt ofredande (ett fall mot en av 

målsägandena den 30 oktober 2013, ett fall mot var och en av dem den 31 oktober 

2013 och ett fall mot en av dem den 3 november 2013). Det kan här anmärkas att 

den strukturerade åtalsinformationen i tingsrättens målhanteringssystem (Vera) 

lagts upp så att åtalspunkterna 1b) och 2b) omfattat två punkter vardera och att 

resultatet av tingsrättens bedömning blir att en av punkterna under 1b) ogillas.                             

 

Skadestånd 

Av det ovan anförda framgår att tingsrätten funnit utrett att Christoffer Kalani 

begått ett fall av sexuellt ofredande mot var och en av målsägandena. Därutöver är 

det utrett att han i ett fall gjort sig skyldig till utnyttjande av barn för sexuell 

posering samt ett fall av barnpornografibrott mot KA. Beträffande övriga 

åtalspunkter som han befunnits skyldig till är det enligt tingsrättens ovan gjorda 

bedömningar osäkert vem av KA och XA som är målsägande. Något skadestånd 

kan därför inte dömas ut för dem.    

 

Utifrån vad som har utretts om det sexuella ofredandet anser tingsrätten inte att det 

är klarlagt att detta inneburit en så allvarlig kränkning av målsägandenas integritet 

att det självständigt berättigar någon av dem till någon kränkningsersättning. XA 

ska följaktligen inte erhålla något skadestånd alls. Däremot är KA berättigad till 

skadestånd med anledning av de övriga brott som riktats mot henne. En samlad 

bedömning leder till att kränkningsersättningen avseende henne bör bestämmas till 

5 000 kr. (Jfr till det nu anförda de generella slutsatser i skadeståndsdelen som 

tingsrätten redovisat i ett inledande avsnitt av domen.)   
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Målsägande QA 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 9.  

 

QA har yrkat skadestånd med 65 000 kr, varav 40 000 kr för kränkning och               

25 000 kr för sveda och värk, samt ränta enligt 6 § räntelagen från den                    

25 december 2015 till dess betalning sker. Av kränkningsersättningen hänför sig 

20 000 kr till åtalet för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och försök 

därtill, 10 000 kr till åtalet för barnpornografibrott och försök därtill samt 10 000 kr 

till åtalet för sexuellt ofredande. QA har, utöver åklagarnas bevisning, åberopat 

målsägandeförhör med sin mamma QC och intyg från sin BUP-kurator och 

skolkurator till styrkande av sitt anspråk på sveda och värk.     

 

Christoffer Kalani har erkänt gärningarna, men invänt att poseringsbrottet under 

åtalspunkt 1a) inte ska bedömas som grovt utan som ett brott av normalgraden. Han 

har i fråga om åtalspunkt 3a) överlämnat åt tingsrätten att bedöma om och i så fall 

när han förmått QA att ta de nakenbilder som anges i åtalspunkten. Han har även 

överlämnat åt tingsrätten att bedöma om poseringsbrottet ska anses som grovt eller 

som ett brott av normalgraden.  I fråga om det enskilda anspråket har han medgett 

att betala 15 000 kr avseende kränkning hänförlig till alla åtalspunkterna. Han har 

inte medgett att betala något belopp för sveda och värk.  

 

Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

 

Åtalspunkt 1 

Genom Christoffer Kalanis erkännande och övrig utredning är det styrkt att han har 

gjort sig skyldig till försök till utnyttjande av barn för sexuell posering, försök till 

barnpornografibrott och sexuellt ofredande i enlighet med åtalet. Ett fullbordat 
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poseringsbrott skulle visserligen ha varit allvarligt, särskilt med hänsyn till QA:s 

låga ålder, men inte svårare än att det skulle ha bedömts vara av normalgraden (jfr 

tingsrättens allmänna uttalanden om poseringsbrotten).  

 

Åtalspunkt 3  

Genom Christoffer Kalanis erkännande och övrig utredning är det styrkt att han har 

handlat så som åklagarna har påstått. Utredningen visar att han under chattande med 

QA den 9 februari 2014 uppmanat henne att ta bilder på bl. a. sina bröst och sin 

nakna kropp samt att skicka bilderna till honom. QA har därpå skickat en bild på sitt 

underliv och sina ben då hon har trosor på sig. Något senare har hon skickat en bild 

på sina nakna bröst och kort därpå två bilder på sitt nakna underliv då hon med ena 

handen särar på blygdläpparna. Bilderna på brösten och underlivet har skickats från 

telefonens galleri, medan övriga bilder skickats direkt från Kik-appen.  

 

Av chatten mellan Christoffer Kalani och QA får emellertid anses framgå att även 

de bilder som QA har skickat från mobiltelefonens galleri har tagits av QA med 

telefonens kamera under chattandet med Christoffer Kalani. Han har genom 

komplimanger och tjat förmått henne att ta och skicka även dessa bilder till honom 

via internet. Han ska alltså dömas för utnyttjande av barn för sexuell posering 

avseende samtliga bilder. På de skäl som angetts av åklagarna ska brottet bedömas 

som grovt (jfr tingsrättens allmänna uttalanden om poseringsbrotten).  

 

Christoffer Kalani ska därutöver dömas för barnpornografibrott och sexuellt 

ofredande.  

 

Åtalspunkterna 2 och 4 

Genom Christoffer Kalanis erkännanden, som får stöd av övrig utredning, är åtalet 

styrkt. Båda gärningarna är att bedöma som sexuellt ofredande.  
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Skadestånd 

Christoffer Kalani har mot QA befunnits skyldig till grovt utnyttjande av barn för 

sexuell posering, barnpornografibrott, försök till utnyttjande av barn för sexuell 

posering, försök till barnpornografibrott samt fyra fall av sexuellt ofredande. Vid en 

samlad bedömning av omständigheterna kring brotten finner tingsrätten att den 

kränkningsersättning som ska utgå för brotten bör bestämmas till 20 000 kr.  

 

QA har även yrkat ersättning för sveda och värk. Av förhör med hennes mamma 

och av QA åberopade läkarintyg får anses ha framgått att QA, som redan före den 

aktuella händelsen mådde psykiskt dåligt, fick kraftigt försämrad psykisk hälsa 

under våren 2014. I ett av de åberopade läkarintygen (daterat den 23 oktober 2015) 

rekommenderades QA att på grund av ångestproblematik och mobbning stanna 

hemma från skolan resten av terminen. I det andra läkarintyget (daterat den 27 

januari 2016) anges att det är flera faktorer som spelar in i QA:s aktuella mående, 

men att det mående som oroat skola, familj, vänner och BUP tog fart våren 2014 

och att det rimligen torde hänga ihop med övergreppen i februari 2014. QA:s 

mamma har uppgett att QA under våren 2014 hade bl. a. koncentrationssvårigheter, 

panikångest, självskadebeteende och självmordstankar samt att hon alltjämt har 

kontakt med BUP.   

 

Utredningen som åberopats visar att QA mått dåligt i anledning av de åtalade 

gärningarna, men att det också finns konkurrerande skadeorsaker. Utredningen visar 

vidare, med tillräcklig grad av sannolikhet, att brotten har skadat henne på ett sådant 

sätt att hon varit sjuk under så lång tid att skälig ersättning i denna del uppgår till 

20 000 kr.  

 

Christoffer Kalani ska alltså betala sammanlagt 40 000 kr i skadestånd till QA.  
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Målsägande UM 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 10.  

 

UM har yrkat skadestånd för kränkning med 7 000 kr samt ränta enligt 6 § 

räntelagen från den 25 december 2015 till dess betalning sker.    

 

Christoffer Kalani har erkänt gärningarna. I fråga om det enskilda anspråket har han 

medgett att betala 5 000 kr.  

 

Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

Genom Christoffer Kalanis erkännande och övrig utredning är det styrkt att han 

gjort sig skyldig till två fall av sexuellt ofredande i enlighet med 

gärningsbeskrivningen.  

 

Skadestånd 

På grund av Christoffer Kalanis medgivande är UM berättigad till 

kränkningsersättning. Skadeståndet bör dock inte bestämmas till högre belopp än 

han medgett, dvs. 5 000 kr (jfr tingsrättens inledande överväganden om skadestånd).     

 

Målsägande TM 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 11.  

 

TM har yrkat skadestånd för kränkning med 7 000 kr samt ränta enligt 6 § 

räntelagen från den 25 december 2015 till dess betalning sker.    
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Christoffer Kalani har erkänt gärningen. I fråga om det enskilda anspråket har han 

medgett att betala 5 000 kr.  

 

Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

Genom Christoffer Kalanis erkännande och övrig utredning är det styrkt att han 

gjort sig skyldig till sexuellt ofredande i enlighet med gärningsbeskrivningen.  

 

Skadestånd 

På grund av Christoffer Kalanis medgivande är TM berättigad till skadestånd för det 

sexuella ofredandet. Ersättningen bör dock inte överstiga det medgivna beloppet, 

dvs. 5 000 kr.    

 

Målsägande JA 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 12.  

 

JA har yrkat skadestånd med 230 000 kr eller, i andra hand, 155 000 kr samt ränta 

enligt 6 § räntelagen från den 25 december 2015 till dess betalning sker. Av 

beloppet avser 25 000 kr sveda och värk. Resten avser kränkning, varvid 125 000 kr 

hänför sig till åtalet för våldtäkt mot barn och försök därtill, 50 000 kr till åtalet för 

grovt sexuellt utnyttjande av barn för sexuell posering och försök därtill, 15 000 kr 

till åtalet för barnpornografibrott och försök därtill samt 15 000 kr till åtalet för 

sexuellt ofredande. För det fall brotten våldtäkt mot barn samt försök därtill istället 

rubriceras som grovt sexuellt övergrepp mot barn samt försök därtill yrkas i andra 

hand 50 000 kr för kränkning avseende de brotten. JA har, utöver åklagarnas 

bevisning, åberopat målsägandeförhör med sin pappa JC samt intyg från BUP och 

sin skolkurator till styrkande av sitt anspråk på sveda och värk.         
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Christoffer Kalani har erkänt att det är han som chattat med JA vid de i åtalet 

angivna tidpunkterna och att han handlat som åklagarna angett. Med hänvisning till 

sin generella inställning har han emellertid bestritt ansvar för de åtalspunkter som 

gäller våldtäkt mot barn alternativt sexuellt övergrepp mot barn eller försök till 

dessa brott. Härutöver har han haft följande invändningar mot de enskilda 

åtalspunkterna. Beträffande åtalspunkt 5 har han bestritt ansvar med hänvisning till 

att försökspunkten inte nåtts. När det gäller åtalspunkt 6 har han överlämnat åt 

tingsrätten att bedöma om försökspunkten nåtts. Om så inte varit fallet har han 

erkänt att han gjort sig skyldig till sexuellt ofredande. I fråga om åtalspunkterna 1a), 

4a), 7a), 10a) och 11a) har han gjort gällande att poseringsbrotten ska anses vara av 

normalgraden. Detsamma gäller åtalspunkterna 5 och 6, om försökspunkterna ska 

anses ha nåtts. Han har godtagit att poseringsbrottet under åtalspunkt 3b) bedöms 

som ett grovt brott och överlämnat åt rätten att bedöma hur poseringsbrottet under 

åtalspunkt 9b) ska bedömas. Vidare har han invänt att han saknat kännedom om 

JA:s dåliga mående.  

 

I fråga om det enskilda anspråket har Christoffer Kalani medgett att betala                

30 000 kr för kränkning, men bestritt skadeståndsskyldighet för sveda och värk.   

 

Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

Det kan till en början nämnas att JA i det uppspelade videoförhöret med henne varit 

obenägen att gå med på att hon chattat med Christoffer Kalani. Sedan hon bekräftat 

detta har hon, frånsett en bild, sagt att hon googlat fram de nakenbilder som hon 

skickat till honom. Utifrån bildernas utseende och när de tagits fram i förhållande 

till Christoffer Kalanis uppmaningar menar dock tingsrätten att det kan hållas för 

visst att samtliga bilder som hon skickat varit på henne själv. Genom                   

Christoffer Kalanis egna uppgifter och övrig utredning är det härutöver utrett att det 

är han som har chattat med JA och att han varit medveten om hennes ålder samt, 
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åtminstone från den 10 november 2013, om hennes dåliga mående, vilket bl.a. 

yttrade sig i självskadebeteende. Det är dessutom, genom förhöret med               

Christoffer Kalani, det uppspelade polisförhöret med JA och den skriftliga 

bevisningen styrkt att han själv handlat så som åklagarna påstått i fråga om 

åtalspunkterna 1 – 4 och 7 – 11.   

 

När det gäller vad som i övrigt blivit utrett i fråga om de enskilda åtalspunkterna 

och hur dessa ska bedömas gör tingsrätten följande överväganden. 

 

Åtalspunkt 1 

Christoffer Kalani har gjort sig skyldig till utnyttjande av barn för sexuell posering. 

Poseringsbrottet är visserligen allvarligt, särskilt med hänsyn till JA:s låga ålder, 

men inte svårare än att det ska anses vara av normalgraden. Det bör i detta 

sammanhang framhållas att det inte finns någon utredning som visar att                 

Christoffer Kalani i detta skede kände till att JA mådde särskilt dåligt (jfr härutöver 

tingsrättens allmänna uttalanden om poseringsbrotten). Christoffer Kalani har också 

gjort sig skyldig till barnpornografibrott och sexuellt ofredande.  

  

Åtalspunkt 2 

Det framgår av chattkonversationen att Christoffer Kalani, efter ca 20 minuters 

allmänt sexprat med JA, där han bl.a. nämnt att han själv legat i sängen skrivit: ”du 

borde röra din fitta också”. Strax därpå har han frågat om det varit skönt och 

ytterligare några minuter senare har han frågat om hon ”pullat” än. JA har därpå 

svarat ”ja”.  

 

Genom chattinnehållet får det anses vara styrkt att Christoffer Kalani försökt att 

genomföra en sexuell handling med JA. Det kan däremot inte anses styrkt att 

handlingen verkligen genomfördes, dvs. att JA vid tillfället rörde vid sitt kön, förde 

in fingrar i underlivet och onanerade på sig själv. Detta gäller särskilt som JA i 

polisförhöret inte själv bekräftat detta. Christoffer Kalani har emellertid, genom att 
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skriva det ovan citerade, inlett en handling som skulle ha kunnat leda till ett 

fullbordat brott. Det har funnits en fara för att JA skulle göra vad han bett eller 

instruerat om. Ett fullbordat brott skulle inte ha varit att bedöma som våldtäkt mot 

barn, då gärningen inte kan anses vara jämförlig med samlag med hänsyn till 

kränkningens allvar. Gärningen skulle i stället vara att bedöma som sexuellt 

övergrepp mot barn. Brottet är allvarligt, särskilt med hänsyn till JA:s låga ålder, 

men inte svårare än att det bör hänföras till normalgraden. Även här bör framhållas 

att det inte är visat att Christoffer Kalani i detta skede kände till att JA mådde 

särskilt dåligt. Christoffer Kalani ska således dömas för försök till sexuellt 

övergrepp mot barn. (Jfr till det nu anförda tingsrättens generella överväganden om 

våldtäkt och sexuellt övergrepp mot barn). Han har också gjort sig skyldig till 

sexuellt ofredande i enlighet med vad åklagarna har påstått i punkt b).  

 

Åtalspunkt 3 

Av chattkonversationen framgår att Christoffer Kalani bett JA att skicka bilder på 

sin anus, att hon gjort det samt att Christoffer Kalani omedelbart därpå bett henne 

att skicka en ny bild med ett finger i anus. JA har strax därpå skickat en sådan bild 

till honom. Han har således förmått henne att beröra samt föra in ett finger i sin 

anus. Enligt tingsrättens mening har han härigenom genomfört en sexuell handling 

med henne. Denna sexuella handling kan inte anses vara så allvarlig att den, med 

hänsyn till kränkningens allvar, är jämförlig med samlag. Gärningen ska därmed 

inte bedömas som våldtäkt mot barn, utan som sexuellt övergrepp mot barn. Brottet 

är visserligen allvarligt, särskilt med hänsyn till JA:s låga ålder, men inte svårare än 

att det är av normalgraden. Också här bör framhållas att det inte finns någon 

utredning som visar att Christoffer Kalani i detta skede kände till att JA mådde 

särskilt dåligt. Christoffer Kalani ska således dömas för sexuellt övergrepp mot 

barn. (Jfr till det nu anförda tingsrättens generella överväganden om våldtäkt och 

sexuellt övergrepp mot barn). 
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Christoffer Kalani har också gjort sig skyldig till utnyttjande av barn för sexuell 

posering. Brottet ska, på av åklagarna anförda skäl, bedömas som grovt (jfr 

tingsrättens allmänna uttalanden om poseringsbrotten). Christoffer Kalani har även 

gjort sig skyldig till barnpornografibrott och sexuellt ofredande.  

 

Åtalspunkt 4 

Christoffer Kalani har gjort sig skyldig till försök till utnyttjande av barn för sexuell 

posering. Brottet bör bedömas som grovt, särskilt med hänsyn till JA:s låga ålder 

och då Christoffer Kalani utnyttjat att JA mådde psykiskt dåligt vid tidpunkten för 

gärningen och skar sig på sina händer och armar. Han ska också dömas för försök 

till barnpornografibrott och sexuellt ofredande.  

 

Åtalspunkt 5  

Av chattkonversationen mellan Christoffer Kalani och JA framgår att                     

Christoffer Kalani skrev till JA att han ”ville ha sexiga bilder” samt att JA inte 

svarade på detta. Christoffer Kalanis begäran kan inte anses vara tillräckligt 

konkretiserad för att försökspunkten ska anses vara uppnådd. Både åtalet för försök 

till poseringsbrott och försök till barnpornografibrott ska därför ogillas.  

 

Åtalspunkt 6 

Av chattkonversationen mellan Christoffer Kalani och JA framgår att                  

Christoffer Kalani skrev till JA att han ”saknar att se bilder på dig” samt att JA 

svarade ”OK” på detta. De skrev sedan om helt andra saker till varandra. Det som 

Christoffer Kalani skrivit kan inte anses vara tillräckligt konkretiserat för att 

försökspunkten ska anses vara uppnådd. Både åtalet för försök till poseringsbrott 

och försök till barnpornografibrott ska därför ogillas. Det som Christoffer Kalani 

skrivit i chatten den aktuella dagen har däremot varit ägnat att kränka JA:s sexuella 

integritet. Åtalet för sexuellt ofredande ska därför bifallas.  
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Åtalspunkt 9 

Såvitt avser åtalspunkt 9a) framgår det av chattkonversationen mellan                     

Christoffer Kalani och JA att Christoffer Kalani frågat JA om hon ”pullat nånting” 

samt att han, sedan JA svarat att hon inte gjort det, uppmanat henne att testa med en 

penna i ”fittan”. JA svarade ”OK, senare”. Därefter har Christoffer Kalani bett JA 

att filma sin ”fitta och rövhål” samt att smeka sig på dessa ställen. Genom att agera 

på detta sätt har Christoffer Kalani försökt genomföra en sexuell handling med JA. 

Det har särskilt med hänsyn till JA:s låga ålder och vad som tidigare förevarit i 

kontakterna på internet mellan dem funnits en fara för att hon skulle göra som hon 

blivit ombedd. Ett fullbordat brott skulle inte ha bedömts som våldtäkt mot barn, då 

den sexuella handlingen inte med hänsyn till kränkningens allvar kan anses vara 

jämförlig med samlag. Gärningen skulle i stället ha bedömts som sexuellt övergrepp 

mot barn. Med hänsyn till JA:s låga ålder och då Christoffer Kalani utnyttjat hennes 

psykiska mående skulle brottet ha bedömts som grovt. Han ska därför dömas för 

försök till grovt sexuellt övergrepp mot barn. (Jfr avseende rubriceringen 

tingsrättens allmänna uttalanden om nu berörda brott.) 

 

Gärningen enligt åtalspunkt 9b) är att bedöma som försök till utnyttjande av barn 

för sexuell posering. Brottet är grovt med hänsyn till JA:s låga ålder och då 

Christoffer Kalani har utnyttjat hennes psykiska mående (jfr tingsrättens allmänna 

uttalanden om poseringsbrotten). Christoffer Kalani har också gjort sig skyldig till 

försök till barnpornografibrott. Gärningen enligt åtalspunkt 9c) är att bedöma som 

sexuellt ofredande.   

 

Åtalspunkterna 7, 8, 10 och 11  

Christoffer Kalani har i enlighet med sina erkännanden, som stöds av övrig 

utredning, gjort sig skyldig till ett fall av utnyttjande av barn för sexuell posering, 

två fall av försök till sådant brott, ett fall av barnpornografibrott, två fall av försök 

till sådant brott och fyra fall av sexuellt ofredande. Poseringsbrottet och försöken 

därtill ska bedömas som grova med hänsyn till JA:s låga ålder och då Christoffer 
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Kalani utnyttjat hennes dåliga mående (jfr tingsrättens allmänna uttalanden om 

poseringsbrotten).    

 

Skadestånd 

Christoffer Kalani döms gentemot JA för ett fall av sexuellt övergrepp mot barn, två 

fall av försök till sådant brott, varav ett bedömts som grovt, tre fall av utnyttjande 

av barn för sexuell posering, varav två bedömts vara grova, fyra fall av försök till 

grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, tre fall av barnpornografibrott och 

fyra fall av försök till sådant brott samt tio fall av sexuellt ofredande. Vid en samlad 

bedömning av omständigheterna kring brotten finner tingsrätten att den 

kränkningsersättning som han ska betala till JA bör bestämmas till 40 000 kr.  

 

JA har även yrkat ersättning för sveda och värk. Av förhör med hennes pappa samt 

ett av JA åberopat intyg från BUP har framgått att JA mådde psykiskt dåligt redan 

före de aktuella händelserna. JA:s pappa har framhållit att hennes 

självskadebeteende tilltog vid årsskiftet 2013/2014. JA har emellertid i chattarna 

med Christoffer Kalani redan den 15 november 2013 sagt att hon skar sig nästan 

varje dag. Med beaktande av bl.a. detta – och då intyget från BUP inte ger någon 

närmare ledning i frågan om orsakssamband – är det mycket svårt att slå fast i vad 

mån JA:s psykiska hälsa förvärrats genom Christoffer Kalanis brottslighet. Brotten 

är ändå så allvarliga att det även utan tydlig utredning går att döma ut ersättning för 

sveda och värk (närmast enligt schablon; jfr vad tingsrätten i sitt inledande 

skadeståndsavsnitt uttalat om detta). Ersättningen för sveda och värk bör vid denna 

bedömning bestämmas till 10 000 kr.  

   

Christoffer Kalani ska således betala skadestånd till JA med 50 000 kr. 

 

Målsägande HA 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 13.  

99



   
ATTUNDA TINGSRÄTT 
 
Brottmålsenhet 
 
   

DOM 

2016-06-23 
B 1687-14 

 
 
 
 

 

 

HA har yrkat skadestånd med 90 000 kr, varav 55 000 kr avser kränkning och        

35 000 kr sveda och värk, samt ränta enligt 6 § räntelagen från den 25 december 

2015 till dess betalning sker. Av kränkningsersättningen hänför sig 25 000 kr till 

åtalet för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och försök därtill, 15 000 kr 

till åtalet för barnpornografibrott samt 15 000 kr till åtalet för sexuellt ofredande. 

HA har, utöver åklagarens bevisning, åberopat målsägandeförhör med sin mamma 

HB samt intyg från sin skolkurator och psykolog till styrkande av sitt anspråk på 

sveda och värk.       

 

Christoffer Kalani har erkänt gärningarna och godtagit att han döms för de åtalade 

gärningarna, med det undantaget att poseringsbrotten genomgående ska bedömas 

som brott av normalgraden. I fråga om det enskilda anspråket har han medgett att 

betala 15 000 kr för kränkning, men ingenting för sveda och värk.  

 

Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

Christoffer Kalanis erkännande stöds av övrig utredning. Det är därmed styrkt att 

han gjort sig skyldig till samtliga gärningar som omfattas av åtalet. Tingsrätten 

anser emellertid inte att det som framkommit om brottet utnyttjande av barn för 

sexuell posering och försöken därtill är så allvarligt att det motiverar att dessa brott 

bedöms som grova. Dessa brott ska istället bedömas som brott av normalgraden (jfr 

tingsrättens allmänna uttalanden om poseringsbrotten). Övriga gärningar ska 

bedömas så som åklagarna angett, dvs. som barnpornografibrott, försök därtill och 

sexuella ofredanden.    

 

Skadestånd 

Christoffer Kalani har befunnits skyldig till ett fall av utnyttjande av barn för 

sexuell posering och ett fall av barnpornografibrott, fem fall av försök till båda 
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dessa brott samt nio fall av sexuellt ofredande. Brottsligheten innebär att HA utsatts 

för en allvarlig kränkning av sin personliga integritet. Mot bakgrund av vad 

tingsrätten angett i sina inledande överväganden i skadeståndsfrågan anser 

tingsrätten emellertid inte att den motiverar en högre kränkningsersättning än av 

Christoffer Kalani medgivna 15 000 kr.  

 

HA har även begärt ersättning för sveda och värk. Som bevisning har hon åberopat 

förhör med sin mamma och två intyg. Varken den skriftliga eller muntliga 

bevisningen ger tillräckligt stöd för att hon, till följd av just Christoffer Kalanis 

handlande, drabbats av sådana psykiska eller andra besvär, som motiverar att hon 

kan tillerkännas ersättning för sveda och värk. Detta gäller särskilt som det i 

förhöret med henne framkommit att hon utsatts för andra online-övergrepp av andra 

gärningsmän. HA:s yrkande i denna del ska därmed lämnas utan bifall. 

 

Målsägande ND och OD 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 14.  

 

ND och OD har yrkat skadestånd med 5 000 kr vardera för kränkning samt ränta 

enligt 6 § räntelagen från den 13 mars 2014 till dess betalning sker.    

 

Christoffer Kalani har erkänt att han gjort sig skyldig till sexuellt ofredande mot 

ND. Däremot har han bestritt ansvar för sådant brott mot OD, då han inte haft 

uppsåt i förhållande till att hon skulle ofredas sexuellt.  

 

Christoffer Kalani har motsatt sig bifall till skadeståndsanspråken och invänt att han 

inte gjort sig skyldig till brott mot OD samt att ND inte utsatts för en så allvarlig 

kränkning att kränkningsersättning ska dömas ut.  
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Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

Av utredningen framgår att Christoffer Kalani i samband med en kortare chatt med 

ND den 13 mars 2014 skrivit att han var kåt. Med beaktande av ND:s låga ålder, 

som Christoffer Kalani varit medveten om, har han härigenom ofredat henne 

sexuellt. Han ska därför dömas för sexuellt ofredande gentemot henne. Det framgår 

däremot inte av utredningen att Christoffer Kalani hade någon som helst anledning 

att anta att OD var närvarande när han chattade med ND. Han har därmed inte, vare 

sig av likgiltighetsuppsåt eller någon annan form av uppsåt, sexuellt ofredat OD. I 

det avseendet ska alltså åtalet inte bifallas. 

 

Skadestånd      

På grund av utgången i skuldfrågan ska OD:s skadeståndsanspråk ogillas. I enlighet 

med vad tingsrätten uttalat i sin inledande bedömning i skadeståndsdelen har ND 

inte utsatts för en så allvarlig integritetskränkning som berättigar henne till någon 

kränkningsersättning. Även ND:s  ersättningsanspråk ska därför lämnas utan bifall. 

 

Målsägande ÄA 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 15.  

 

ÄA har yrkat skadestånd med 130 000 kr eller, i andra hand, 110 000 kr samt ränta 

enligt 6 § räntelagen på 5 000 kr från den 1 juli 2013 och på 125 000 kr eller, i 

andra hand, 105 000 kr från den 2 augusti 2013 till dess betalning sker. Av 

skadeståndet avser 5 000 kr kränkning hänförlig till åtalspunkt 1, 70 000 kr 

kränkning hänförlig till åtalspunkt 2a), 30 000 kr kränkning hänförlig till åtalspunkt 

2b), 5 000 kr kränkning hänförlig till åtalspunkt 2c) samt 20 000 kr sveda och värk. 

För det fall gärningen under åtalspunkt 2a) skulle rubriceras som ett sexuellt 

övergrepp mot barn istället för våldtäkt mot barn har ÄA yrkat 50 000 kr istället för 
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70 000 kr. ÄA har, utöver åklagarnas bevisning, åberopat målsägandeförhör med 

sin mamma ÄC till styrkande av sitt anspråk på sveda och värk.        

 

Christoffer Kalani har erkänt att han handlat som åklagarna påstått, men bestritt 

ansvar för våldtäkt mot barn alternativt sexuellt övergrepp mot barn under 

åtalspunkt 2a). Han har även överlämnat åt tingsrätten att bedöma om brottet 

utnyttjande av barn för sexuell posering under åtalspunkt 2b) ska bedömas som 

grovt eller inte.  I fråga om det enskilda anspråket har han medgett begärd 

ersättning om 5 000 kr för kränkning avseende åtalspunkt 1. Beträffande åtalspunkt 

2 har han medgett att betala 20 000 kr avseende kränkning. Han har inte medgett 

något belopp avseende sveda och värk.    

 

Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

Genom Christoffer Kalanis erkännande och övrig utredning är det styrkt att han 

handlat på det sätt som anges i gärningsbeskrivningarna. Det är också utrett att han 

härigenom förmått ÄA att utföra sexuella handlingar på sig själv – frånsett att det 

inte är visat att hon onanerat – samt att ta och skicka bilder i enlighet med vad 

åklagarna gjort gällande. I och med detta får Christoffer Kalani anses ha genomfört 

en sexuell handling med ÄA. 

 

ÄA har vid huvudförhandlingen berättat att hon förde in ett finger i underlivet på 

sig själv under ca två sekunder. Det går inte att förutsätta att hon hade kvar fingret 

där under längre tid och det kan noteras att det, såvitt framgår av bilden, endast var 

fråga om en mycket liten penetration. Med hänsyn till det anförda och med 

beaktande av de allmänna uttalanden tingsrätten gjort i början av domen i fråga om 

de nu aktuella brotten anser tingsrätten att det som Christoffer Kalani gjort sig 

skyldig till under åtalspunkterna 2a) och 2b) ska bedömas som sexuellt övergrepp 

mot barn av normalgraden, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering samt 
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barnpornografibrott. Han har härutöver gjort sig skyldig till två fall av sexuellt 

ofredande i enlighet med vad som påstås under åtalspunkterna 1 och 2c). 

                 

Skadestånd 

Christoffer Kalani har gjort sig skyldig till ett fall av sexuellt övergrepp mot barn, 

ett fall av grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, ett fall av 

barnpornografibrott samt två fall av sexuellt ofredande. För den allvarliga 

integritetskränkning som brotten har inneburit för ÄA är hon berättigad till 

kränkningsersättning. Sådan ersättning bör dock inte utgå med högre belopp än vad 

Christoffer Kalani medgett, nämligen sammanlagt 25 000 kr (jfr härtill tingsrättens 

allmänna uttalanden i fråga om skadestånd).  

 

ÄA har även yrkat skadestånd för sveda och värk. Som bevisning har hon åberopat 

förhör med sin mamma. Mammans och ÄA:s egna uppgifter talar i och för sig med 

viss styrka för att ÄA:s tillstånd försämrades efter Christoffer Kalanis brott. En 

svårighet vid bedömningen är dock att ÄA redan dessförinnan, enligt egen utsago, 

hade ätstörningar. Trots att den i målet presenterade utredningen inte möjliggör 

några bestämda slutsatser i fråga om orsakssambandet bedömer tingsrätten att ÄA 

bör tillerkännas 5 000 kr för sveda och värk (jfr vad tingsrätten skrivit om 

schablonersättningar i sitt inledande avsnitt om skadestånd).                  

 

Sammantaget ska Christoffer Kalani förpliktas att till ÄA betala 30 000 kr.  

 

Målsägande MD 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 16.  

 

MD har yrkat skadestånd med 35 000 kr, varav 30 000 kr avser kränkning och 

5 000 kr sveda och värk, samt ränta enligt 6 § räntelagen från den 5 april 2014 till 

dess betalning sker.        
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Christoffer Kalani har motsatt sig bifall till försöksbrotten i åtalspunkt 1a) med 

hänvisning till att det inte förelegat fara för brottens fullbordan. Skulle han dömas 

för försöksbrotten har han hävdat att försöket till utnyttjande av barn för sexuell 

posering under alla förhållanden ska bedömas som ett brott av normalgraden. Han 

har erkänt alla övriga gärningar, men menat att alla försöken till utnyttjande av barn 

för sexuell posering ska bedömas som brott av normalgraden. I fråga om det 

enskilda anspråket har han medgett att betala 8 000 kr för kränkning. Han har inte 

medgett något belopp för sveda och värk.    

 

Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

 

Åtalspunkt 1a) 

Christoffer Kalani har i chatten den 6 mars 2014, strax efter att han skickat en bild 

på sin bara överkropp till MD, skrivit ”din tur”. Senare samma dag har han skrivit 

”Ta kort på din bh den verkar snygg på dig”. Han har härigenom inlett ett försök till 

vad som, om MD skulle ha följt hans uppmaningar, hade varit att bedöma som 

utnyttjande av barn för sexuell posering och barnpornografibrott. Särskilt med tanke 

på MD:s låga ålder har det förelegat fara för att brotten skulle fullbordas. Ett 

fullbordat poseringsbrott skulle ha varit allvarligt, särskilt med hänsyn till MD:s 

ålder, men inte svårare än att det hade varit att bedöma som ett brott av 

normalgraden (jfr tingsrättens allmänna uttalanden om dessa brott).     

 

Övriga åtalspunkter 

Genom Christoffer Kalanis erkännande, som stöds av övrig utredning, är åtalet även 

i övrigt styrkt. Christoffer Kalani har i dessa delar gjort sig skyldig till tre fall av 

försök till utnyttjande av barn för sexuell posering, tre fall av försök till 

barnpornografibrott samt sex fall av sexuellt ofredande i enlighet med 
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gärningsbeskrivningarna. Inte heller i dessa fall ska försöken till poseringsbrott 

bedömas som grova, utan som brott av normalgraden (jfr tingsrättens allmänna 

uttalanden om dessa brott).     

 

Skadestånd 

Christoffer Kalani har gjort sig skyldig till fyra fall av försök till utnyttjande av barn 

för sexuell posering, fyra fall av barnpornografibrott samt sex fall av sexuellt 

ofredande. Som framgår av tingsrättens inledande avsnitt om skadestånd är 

tingsrättens utgångspunkt att de nämnda försöksbrotten sedda för sig inte berättigar 

till någon kränkningsersättning. De sexuella ofredandena har förekommit i 

långvariga och intensiva chattar och får anses vara förhållandevis allvarliga. En 

samlad bedömning av omständigheterna kring dessa brott leder till att MD 

sammantaget bör tillerkännas kränkningsersättning med 10 000 kr.    

 

MD har även yrkat ersättning för sveda och värk. Hon har dock inte åberopat någon 

bevisning till stöd för detta yrkande. De brott som Christoffer Kalani gjort sig 

skyldig till mot henne är inte heller så allvarliga att det, i avsaknad av utredning, går 

att tillerkänna henne en schablonmässigt beräknad ersättning för sveda och värk. 

Hennes yrkande om ersättning för sveda och värk kan således inte bifallas.  

      

Målsägande LD 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 17.  

 

LD har yrkat skadestånd för kränkning med 7 000 kr samt ränta enligt 6 § 

räntelagen från den 27 december 2013 till dess betalning sker.    

 

Christoffer Kalani har erkänt gärningarna och medgett att betala skadestånd med 

5 000 kr. 
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Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

Christoffer Kalanis erkännanden stöds av övrig utredning. Det är därmed styrkt att 

han gjort sig skyldig till två fall av sexuellt ofredande i enlighet med åtalet.     

 

Skadestånd 

LD ska både på grund av Christoffer Kalanis medgivande och på grund av att hon 

genom hans agerande utsatts för en allvarlig integritetskränkning tillerkännas 

kränkningsersättning. Sådan ersättning ska emellertid inte utgå med högre belopp 

än Christoffer Kalani medgett, nämligen 5 000 kr.        

 

Målsägande VJ 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 18.  

 

VJ har yrkat skadestånd med 29 400 kr, varav 15 000 kr avser kränkning och                

14 400 kr sveda och värk, samt ränta enligt 6 § räntelagen från den 22 augusti 2013 

till dess betalning sker.   

 

Christoffer Kalani har erkänt gärningarna, men invänt att poseringsbrottet ska 

bedömas som ett brott av normalgraden. I fråga om det enskilda anspråket har han 

medgett att betala 10 000 kr för kränkning, men ingenting för sveda och värk.   

 

Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

Genom Christoffer Kalanis erkännande, som får stöd av övrig utredning, är det 

styrkt att han gjort sig skyldig till utnyttjande av barn för sexuell posering, 

barnpornografibrott och sexuellt ofredande i enlighet med vad åklagarna påstått. 
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Poseringsbrottet är visserligen allvarligt, särskilt med hänsyn till VJ:s låga ålder, 

men inte svårare än att det ska bedömas som ett brott av normalgraden (jfr 

tingsrättens allmänna uttalanden om dessa brott).  

 

Skadestånd 

Främst med hänsyn till det poseringsbrott som VJ utsatts för är hon berättigad till 

kränkningsersättning. Ersättningen bör emellertid inte bestämmas till högre belopp 

än vad Christoffer Kalani medgett att betala, dvs. 10 000 kr (jfr tingsrättens 

allmänna uttalanden om skadestånd).      

 

VJ har även yrkat ersättning för sveda och värk. Hon har dock inte åberopat någon 

bevisning till stöd för detta yrkande. De brott som Christoffer Kalani gjort sig 

skyldig till mot henne är inte heller så allvarliga att det, i avsaknad av utredning, går 

att tillerkänna henne en schablonmässigt beräknad ersättning för sveda och värk. 

Hennes yrkande om ersättning för sveda och värk kan således inte bifallas. 

 

Målsägande UG 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 19.  

 

UG har yrkat skadestånd med 15 000 kr för kränkning samt ränta enligt 6 § 

räntelagen på 10 000 kr från den 3 februari 2014 och på 5 000 kr från den 6 februari 

2014 till dess betalning sker. Av beloppet hänför sig 10 000 kr till åtalspunkt 1 och 

5 000 kr till åtalspunkt 2.    

 

Christoffer Kalani har erkänt gärningarna, men invänt att försöksbrottet under 

åtalspunkt 2a) ska rubriceras som försök till utnyttjande av barn för sexuell posering 

av normalgraden. I fråga om det enskilda anspråket har han medgett att betala  

5 000 kr för kränkning samt ränta enligt 6 § räntelagen från den 6 februari 2014 till 

dess betalning sker.   
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Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

Genom Christoffer Kalanis erkännande, som får stöd av övrig utredning, är det 

styrkt att han har handlat så som åklagarna påstått. Genom att agera så som anges i 

åtalet har han gjort sig skyldig till ett fall av försök till utnyttjande av barn för 

sexuell posering och fyra fall av sexuellt ofredande i enlighet med åtalet.  

Poseringsbrottet skulle visserligen ha varit allvarligt om det hade fullbordats, 

särskilt med hänsyn till UG:s låga ålder, men inte så kvalificerat att det hade 

bedömts som grovt (jfr tingsrättens allmänna uttalanden om dessa brott).  

 

Skadestånd 

Som nyss nämnts har Christoffer Kalani befunnits skyldig till ett fall av försök till 

utnyttjande av barn för sexuell posering och fyra fall av sexuellt ofredande. Som 

framgår av tingsrättens inledande överväganden om skadestånd är försöksbrottet 

inte i sig tillräckligt allvarligt för att berättiga till kränkningsersättning. De fyra 

sexuella ofredandena har emellertid utgjorts av fyra förhållandevis långvariga 

chattar, som bl.a. innehållit ett stort antal kränkande frågor och meddelanden. För 

detta bör UG tillerkännas kränkningsersättning med 7 000 kr. På beloppet ska ränta 

utgå från den dag Christoffer Kalani godtagit, dvs. den 6 februari 2014.        

 
Målsägande WJ 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 20.  

 

WJ har yrkat skadestånd med 22 400 kr – varav 10 000 kr avser kränkning hänförlig 

till åtalspunkt 1, 10 000 kr kränkning hänförlig till åtalspunkt 2 och 2 400 kr sveda 

och värk hänförlig till åtalspunkt 2 – samt ränta enligt 6 § räntelagen, på 12 400 kr 

från den 7 januari 2014 och på 10 000 kr från den 14 april 2014, allt till dess 

betalning sker.    
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Christoffer Kalani har erkänt gärningarna, men invänt att poseringsbrottet under 

åtalspunkt 2 ska bedömas som ett brott av normalgraden. I fråga om det enskilda 

anspråket har han medgett att betala 12 000 kr samt ränta enligt 6 § räntelagen från 

den 14 april 2014 till dess betalning sker. Det medgivna beloppet avser kränkning 

hänförlig till båda åtalspunkterna. Däremot har han motsatt sig att betala något för 

sveda och värk.     

 

Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

Genom Christoffer Kalanis erkännande, som får stöd av övrig utredning, är det 

styrkt att han har handlat så som åklagarna har påstått. Genom att agera så som 

anges i åtalet har han gjort sig skyldig till fjorton fall av sexuellt ofredande, ett fall 

av utnyttjande av barn för sexuell posering och ett fall av barnpornografibrott. 

Poseringsbrottet är allvarligt, särskilt med hänsyn till WJ:s låga ålder, men inte så 

kvalificerat att det ska bedömas som grovt (jfr tingsrättens allmänna uttalanden om 

poseringsbrotten).  

 

Skadestånd 

Vid en samlad bedömning av omständigheterna kring Christoffer Kalanis brott mot 

WJ finner tingsrätten inte att det föreligger tillräckliga skäl att bestämma 

ersättningen för kränkning till ett högre belopp än han medgett att betala, dvs. 

12 000 kr.  

 

WJ har även begärt ersättning för sveda och värk. Som bevisning har hon åberopat 

förhör med sin mamma, WK. Varken denna bevisning eller WJ:s egna uppgifter ger 

emellertid tillräckligt stöd för att WJ, till följd av just Christoffer Kalanis gärningar, 

drabbats av sådana psykiska eller andra besvär, som motiverar att hon tillerkänns 

ersättning för sveda och värk. De brott som Christoffer Kalani har gjort sig skyldig 
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till mot henne är inte heller så allvarliga att det, i avsaknad av ytterligare utredning, 

går att tillerkänna henne en schablonmässigt beräknad ersättning för sveda och värk. 

Hennes yrkande om ersättning för sveda och värk kan således inte bifallas. 

 

Christoffer Kalani ska således betala skadestånd till WJ med 12 000 kr. På beloppet 

ska utgå ränta från 14 april 2014, som är den dag då Christoffer Kalani begick den 

sista av de åtalade gärningarna mot WJ.  

 

Målsägande ZJ 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 21.  

 

ZJ har yrkat skadestånd för kränkning med 5 000 kr samt ränta enligt 6 § räntelagen 

från den 3 september 2013 till dess betalning sker.    

 

Christoffer Kalani har erkänt att han har haft kontakt med ZJ via internet och 

försökt att få henne att skicka en bild på sina bröst. Han har emellertid bestritt 

ansvar, då det enligt honom varit fråga om ett otjänligt försök. Vidare har han gjort 

gällande att poseringsbrottet under alla förhållanden inte ska bedömas som grovt.  

 

Christoffer Kalani har motsatt sig bifall till det enskilda anspråket både med 

hänvisning till sin inställning i skuldfrågan och på den grunden att de aktuella 

försöksbrotten inte motiverar att kränkningsersättning döms ut.  

 

Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

Av utredningen framgår att Christoffer Kalani den 27 augusti 2013 inlett en chatt 

med ZJ genom att uppmana henne att skicka en bild på sina bröst. Härigenom har 

han inlett en handling som – om ZJ hade gjort som han velat – skulle ha lett till en 
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fullbordad sexuell posering. Även om det – som försvaret gjort – kan sättas ifråga 

hur sannolikt det var att ZJ skulle följa uppmaningen har det funnits en fara för att 

hon skulle göra det. Detta gäller särskilt med hänsyn till ZJ:s låga ålder och då 

Christoffer Kalani lockat med att lyfta fram henne på Instagram om hon skickade en 

bild på sina bröst. Av detta följer att försökspunkten uppnåtts och försöket kan inte 

betecknas som otjänligt. Christoffer Kalani ska alltså dömas för gärningen. Ett 

fullbordat brott skulle visserligen ha varit allvarligt, särskilt med tanke på ZJ:s 

ålder, men inte så kvalificerat att det hade bedömts som grovt (jfr tingsrättens 

allmänna uttalanden om poseringsbrotten). Christoffer Kalani ska således dömas för 

försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. Genom sitt agerande har han 

även försökt skildra barn i pornografisk bild. Han ska därmed dömas även för 

försök till barnpornografibrott. 

 

Skadestånd 

Som framgår av tingsrättens inledande överväganden om skadestånd är tingsrättens 

utgångspunkt att försöksbrott av det slag som ZJ utsatts för inte är så allvarliga att 

de motiverar att kränkningsersättning döms ut. Omständigheterna kring de aktuella 

brotten är inte sådana att det finns skäl att frångå denna utgångspunkt. ZJ:s 

ersättningsanspråk ska därmed lämnas utan bifall.        

 

Målsägande YM 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 22.  

 

YM har yrkat skadestånd för kränkning med 10 000 kr samt ränta enligt 6 § 

räntelagen från den 23 februari 2014 till dess betalning sker. Av beloppet hänför sig 

5 000 kr till åtalspunkt a) och 5 000 kr till åtalspunkt b).       
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Christoffer Kalani har erkänt gärningarna, men invänt att poseringsbrottet ska 

bedömas som ett brott av normalgraden. I fråga om det enskilda anspråket har han 

medgett att betala 5 000 kr avseende kränkning hänförlig till åtalspunkt b). 

 

Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

Genom Christoffer Kalanis erkännande, som stöds av övrig utredning, är det styrkt 

att han handlat så som åklagarna har påstått. Genom att handla så som anges i åtalet 

har han gjort sig skyldig till försök till utnyttjande av barn för sexuell posering, 

försök till barnpornografibrott och sexuellt ofredande. Det förstnämnda brottet 

skulle visserligen ha varit allvarligt om det hade fullbordats, särskilt med hänsyn till 

YM:s ålder, men inte så kvalificerat att det skulle ha bedömts som grovt (jfr 

tingsrättens allmänna uttalanden om poseringsbrotten).       

 

Skadestånd 

Som framgår av tingsrättens inledande överväganden om skadestånd är tingsrättens 

utgångspunkt att försöksbrott av det slag som Christoffer Kalani gjort sig skyldig 

till mot YM inte är så allvarliga att de motiverar att kränkningsersättning döms ut. 

Med beaktande av detta finns det inte skäl att tillerkänna YM en högre 

kränkningsersättning än Christoffer Kalani medgett att betala, dvs. 5 000 kr.  

 

Målsägande NM 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 23.  

 

NM har yrkat skadestånd för kränkning med 5 000 kr samt ränta enligt 6 § 

räntelagen från den 28 mars 2014 till dess betalning sker.    

 

Christoffer Kalani har erkänt gärningarna och medgett det enskilda anspråket.  
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Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

Genom Christoffer Kalanis erkännande, som stöds av övrig utredning, är det styrkt 

att han gjort sig skyldig till två fall av sexuellt ofredande i enlighet med åtalet. 

 

Skadestånd 

På grund av Christoffer Kalanis medgivande ska skadeståndsanspråket bifallas. 
 
 
Målsägande YA 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 24.  

 

YA har yrkat skadestånd för kränkning med 5 000 kr samt ränta enligt 6 § 

räntelagen från den 25 december 2013 till dess betalning sker.    

 

Christoffer Kalani har erkänt gärningen och medgett det enskilda anspråket. 

 

Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

Genom Christoffer Kalanis erkännande, som stöds av övrig utredning, är det styrkt 

att han gjort sig skyldig till ett fall av sexuellt ofredande i enlighet med åtalet. 

 

Skadestånd 

På grund av Christoffer Kalanis medgivande ska skadeståndsanspråket bifallas. 
 
 
Målsägande RA 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 25.  
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RA har yrkat skadestånd för kränkning med 5 000 kr samt ränta enligt 6 § 

räntelagen från den 19 januari 2014 till dess betalning sker.    

 

Christoffer Kalani har erkänt gärningarna och medgett det enskilda anspråket.  

 

Tingsrättens bedömning  

 
Skuld 

Genom Christoffer Kalanis erkännande, som stöds av övrig utredning, är det styrkt 

att han gjort sig skyldig till två fall av sexuellt ofredande i enlighet med åtalet. 

 

Skadestånd 

På grund av Christoffer Kalanis medgivande ska skadeståndsanspråket bifallas. 

 
Målsägande ZD 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 26.  

 

ZD har yrkat skadestånd för kränkning med 5 000 kr samt ränta enligt 6 § 

räntelagen från den 27 augusti 2013 till dess betalning sker.    

 

Christoffer Kalani har erkänt gärningen. Han har bestritt det enskilda anspråket och 

invänt att han inte har utsatt ZD för en allvarlig kränkning av hennes integritet.  

 

Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

Genom Christoffer Kalanis erkännande, som stöds av övrig utredning, är det styrkt 

att han har gjort sig skyldig till ett fall av sexuellt ofredande i enlighet med åtalet. 
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Skadestånd 

Christoffer Kalani har i chattkonversationen med ZD frågat bl. a. vad hon gjort som 

mest med en kille, om hon hånglat, pussats och om det varit skönt. Vidare har han 

uppmanat henne att fråga honom om sex samt berättat bl.a. när han själv haft sin 

sexuella debut. Genom att i chattkonversationen med ZD skriva ord och meningar 

med sexuell innebörd har Christoffer Kalani utsatt ZD för en kränkning av hennes 

personliga integritet. Kränkningen kan dock inte anses vara så allvarlig att 

kränkningsersättning ska dömas ut. Yrkandet härom ska därför lämnas utan bifall. 

 
Målsägande ZM 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 27.  

 

ZM har yrkat skadestånd för kränkning med 5 000 kr samt ränta enligt 6 § 

räntelagen från den 12 augusti 2013 till dess betalning sker.    

 

Christoffer Kalani har erkänt gärningen och medgett det enskilda anspråket.  

 

Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

Genom Christoffer Kalanis erkännande, som stöds av övrig utredning, är det styrkt 

att han gjort sig skyldig till ett fall av sexuellt ofredande i enlighet med åtalet. 

 

Skadestånd 

På grund av Christoffer Kalanis medgivande ska skadeståndsanspråket bifallas. 
 

Målsägande SA 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 28.  
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SA har yrkat skadestånd för kränkning med 5 000 kr samt ränta enligt 6 § 

räntelagen från den 17 augusti 2013 till dess betalning sker.     

 

Christoffer Kalani har bestritt ansvar för försöksbrotten enligt punkt a) och invänt 

att han i chattkonversationen med SA inte har frågat efter poseringsbilder eller 

barnpornografibilder. Han har vidare anfört att om tingsrätten ändå skulle komma 

fram till att åtalet är styrkt ska poseringsbrottet bedömas som försök till utnyttjande 

av barn för sexuell posering av normalgraden. Han har erkänt gärningen enligt 

punkt b) samt medgett det enskilda anspråket.  

 

Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

Christoffer Kalani har uppgett att han var ute efter sexuella bilder på bröst och 

underliv. I chattkonversationen med SA har han uppmanat henne att skicka bilder 

på sin solbränna och bett henne ta bilderna ”vid brösten eller midjan”. Härigenom är 

det styrkt att han försökt förmå SA att ta bilder på sina bröst eller andra delar av sin 

nakna kropp och skicka bilderna till honom. Fara för brottens fullbordan har 

förelegat. Han har gjort sig skyldig till försök till utnyttjande av barn för sexuell 

posering och försök till barnpornografibrott. Poseringsbrottet skulle ha varit 

allvarligt om det hade fullbordats, särskilt med hänsyn till SA:s ålder, men inte så 

kvalificerat att det skulle ha bedömts som grovt (jfr tingsrättens allmänna uttalanden 

om poseringsbrotten).  

 

Christoffer Kalanis erkännande av gärningen enligt punkt b) stöds av övrig 

utredning. Gärningen är att bedöma som sexuellt ofredande.      

 

Skadestånd 

På grund av Christoffer Kalanis medgivande ska skadeståndsanspråket bifallas. 
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Målsägande UD 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 29.  

 

UD har yrkat skadestånd för kränkning med 20 000 kr samt ränta enligt 6 § 

räntelagen från den 1 oktober 2013 till dess betalning sker.   

 

Christoffer Kalani har erkänt gärningarna, men invänt att brottet utnyttjande av barn 

för sexuell posering enligt åtalspunkt 1a) och försöken till sådant brott enligt 

åtalspunkterna 1b) och 3a) ska bedömas som brott av normalgraden. I fråga om det 

enskilda anspråket har han medgett att betala 10 000 kr.    

 

Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

 

Åtalspunkterna 1a) och 1b) 

Genom Christoffer Kalanis erkännande och övrig utredning är det styrkt att han 

handlat så som åklagarna har påstått. De försöksbrott som avses i åtalspunkt 1b) har 

han emellertid försökt begå omedelbart efter de fullbordade brott som avses i 

åtalspunkt 1a). Detta gör att det hade varit naturligt att se brotten som en enhet om 

även försöksbrotten hade fullbordats. Såväl det fullbordade poseringsbrottet som 

försöket till sådant brott är visserligen allvarliga, främst med tanke på UD:s låga 

ålder. Inget av brotten är dock så kvalificerat att det ska bedömas som grovt. Vid nu 

angivna förhållanden ska försöksbrotten under åtalspunkt 1b) anses ingå i (dvs. vara 

konsumerade av) de fullbordade brotten i åtalspunkt 1a). Christoffer Kalani ska 

alltså dömas för ett fall av utnyttjande av barn för sexuell posering och ett fall 

barnpornografibrott. (Jfr till det anförda tingsrättens allmänna uttalanden om 

poseringsbrotten och om konkurrensfrågor.)       
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Åtalspunkterna 1c) och 2 – 5 

Även beträffande dessa åtalspunkter är åtalet styrkt genom Christoffer Kalanis 

erkännande och övrig utredning. Gärningarna ska bedömas som åklagaren angett 

frånsett poseringsbrottsförsöket under åtalspunkt 3a) som ska bedömas som ett brott 

av normalgraden (jfr tingsrättens allmänna uttalanden om dessa brott). Detta 

betyder att Christoffer Kalani såvitt avser dessa åtalspunkter ska dömas för försök 

till utnyttjande av barn för sexuell posering i ett fall, försök till barnpornografibrott i 

ett fall och sexuellt ofredande i fem fall.  

 

Skadestånd 

Vid bestämmandet av kränkningsersättningen till UD ska vägas in att tingsrättens 

utgångspunkt är att de försöksbrott som Christoffer Kalani gjort sig skyldig till i sig 

inte berättigar till något skadestånd. Med hänsyn till att Christoffer Kalani gjort sig 

skyldig till ett fullbordat poseringsbrott och ett fullbordat barnpornografibrott samt 

därutöver fem fall av sexuellt ofredande bör UD:s kränkningsersättning ändå sättas 

högre än han medgett. En samlad bedömning leder till att skadeståndet bör 

bestämmas till 12 000 kr.       

 

Målsägande TG 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 30.  

 

TG har yrkat skadestånd för kränkning med 5 000 kr samt ränta enligt 6 § 

räntelagen från den 26 januari 2014 till dess betalning sker.   

 

Christoffer Kalani har erkänt gärningen och medgett det enskilda anspråket.  
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Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

Genom Christoffer Kalanis erkännande, som stöds av övrig utredning, är det styrkt 

att han gjort sig skyldig till ett fall av sexuellt ofredande i enlighet med åtalet. 

 

Skadestånd 

På grund av Christoffer Kalanis medgivande ska skadeståndsanspråket bifallas. 
 

Målsägande LA 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 31.  

 

LA har yrkat skadestånd med 70 000 kr, varav 65 000 kr för kränkning och 5 000 kr 

för sveda och värk, samt ränta enligt 6 § räntelagen från den 23 december 2013 till 

dess betalning sker.     

 

Christoffer Kalani har erkänt gärningarna, men invänt att såväl de båda fullbordade 

poseringsbrotten som försöket till sådant brott bör bedömas som brott av 

normalgraden. I fråga om det enskilda anspråket har han medgett att betala              

20 000 kr för kränkning, men ingenting för sveda och värk.   

 

Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

Genom Christoffer Kalanis erkännande, som stöds av övrig utredning, är det 

klarlagt att han handlat på det sätt som anges i gärningsbeskrivningarna. Han har 

härigenom gjort sig skyldig till samtliga de brott som åklagarna gjort gällande, 

nämligen två fall av utnyttjande av barn för sexuell posering, två fall av 

barnpornografibrott, ett fall av försök till vart och ett av dessa brott samt fem fall av 

sexuellt ofredande. När det gäller rubriceringen av poseringsbrotten är alla dessa     
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– såväl de fullbordade som försöket – allvarliga redan med hänsyn till 

målsägandens låga ålder och till Christoffer Kalanis tillvägagångssätt, inbegripande 

att han vilselett LA om sin egen ålder. I fråga om åtalspunkt 2a) är det därutöver en 

klart försvårande omständighet att han förmått LA att ta en bild på sitt nakna kön 

sedan hon särat på sina blygdläppar. Detta gör att det poseringsbrottet ska bedömas 

som grovt.  

 

Vad avser det fullbordade poseringsbrottet i åtalspunkt 1a) innehåller detta inte 

några lika avancerade poseringsbilder. Även om också detta brott är allvarligt ska 

det mot denna bakgrund och med beaktande av vad tingsrätten anfört i sina 

inledande överväganden om dessa brott bedömas som ett brott av normalgraden. 

Detsamma gäller försöksbrottet under åtalspunkt 3a), där inte annat kan utläsas av 

chattkonversationen än att Christoffer Kalani bett om bilder på LA:s bröst.                

 

Skadestånd 

Christoffer Kalani har gjort sig skyldig till ett flertal integritetskränkande brott mot 

LA. För dessa är hon berättigad till en samlad kränkningsersättning. Med beaktande 

av tingsrättens inledande överväganden om skadestånd bedömer tingsrätten att 

denna ersättning bör bestämmas till 25 000 kr.  

 

I fråga om sveda och värk konstaterar tingsrätten att LA inte har åberopat någon 

bevisning till stöd för sitt yrkande. Inte heller förhöret med henne själv ger stöd för 

att hon skulle vara berättigad till ersättning för sveda och värk. Med hänsyn till det 

anförda och då de brott som Christoffer Kalani gjort sig skyldig till mot henne inte 

kan anses vara så allvarliga att det går att döma ut något schablonbelopp för sveda 

och värk ska hennes yrkande därom ogillas.  

  

Målsägande MA 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 32.  
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MA har yrkat skadestånd för kränkning med 5 000 kr samt ränta enligt 6 § 

räntelagen från den 11 februari 2014 till dess betalning sker.  

 

Christoffer Kalani har erkänt gärningarna och medgett det enskilda anspråket.  

 

Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

Genom Christoffer Kalanis erkännande, som stöds av övrig utredning, är det styrkt 

att han gjort sig skyldig till två fall av sexuellt ofredande i enlighet med åtalet. 

 

Skadestånd 

På grund av Christoffer Kalanis medgivande ska skadeståndsanspråket bifallas. 

 
Målsägande TJ 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 33. Som noterats på 

domsbilagan har åklagarna återkallat förhöret med TJ:s mamma (TK) och åberopat 

viss ytterligare skriftlig bevisning.   

 

TJ har yrkat skadestånd med 155 000 kr, varav 140 000 kr för kränkning och  

15 000 kr för sveda och värk, samt ränta enligt 6 § räntelagen från den 15 april 2014 

till dess betalning sker. TJ har, utöver åklagarnas bevisning, åberopat 

målsägandeförhör med sin mamma TK, till styrkande av sitt anspråk på sveda och 

värk.    

 

Christoffer Kalani har erkänt att han handlat såsom åklagarna påstått och godtagit 

att han döms för de åtalade brotten, frånsett åtalspunkt 1a), där han motsatt sig 

ansvar för både våldtäkt mot barn och sexuellt övergrepp mot barn. Han har 
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överlämnat åt rätten att bedöma om brottet utnyttjande av barn för sexuell posering 

enligt åtalspunkt 1b) är grovt och han har gjort gällande att försöket till sådant brott 

enligt åtalspunkt 2a) inte är grovt. I fråga om det enskilda anspråket har han 

medgett att betala 30 000 kr för kränkning, men ingenting för sveda och värk.  

 

Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

 

Åtalspunkt 1 

Av chattkonversationen mellan Christoffer Kalani och TJ framgår att TJ under 

chatten tagit bilder på sig själv när hon med sina fingrar penetrerar sitt kön och sin 

anus samt skickat bilderna till Christoffer Kalani. På fråga av Christoffer Kalani i 

anslutning till detta om hon ”pullar” har hon svarat jakande. 

 

Det var TJ som först tog upp frågan om att skicka bilder och som också frågade om 

hon skulle skicka bilder där hon har finger eller fingrar i sitt kön och sin anus. 

Emellertid framgår det av chatten att Christoffer Kalani påverkat henne genom att 

uppmana henne att ta bilder samt genom att smickra och instruera henne. Hans 

påverkan har fått TJ att hålla sina fingrar på sitt kön samt att föra in fingrar i sitt kön 

och sin anus. Han får i och med detta, i enlighet med sitt erkännande, anses ha 

förmått henne att agera på detta sätt. Det förhållandet att TJ, som var 13 år gammal, 

till synes själv tagit initiativ till de sexuella handlingarna saknar betydelse för 

straffbarheten. Christoffer Kalani har i och med detta via internet genomfört 

sexuella handlingar med TJ så som åklagarna har påstått. De sexuella handlingarna 

är enligt tingsrättens mening inte jämförliga med samlag med hänsyn till 

kränkningens allvar. Christoffer Kalani ska därför inte dömas för våldtäkt mot barn. 

Gärningen ska i stället bedömas som sexuellt övergrepp mot barn. Brottet är 

allvarligt, särskilt med hänsyn till TJ:s låga ålder, men inte svårare än att det är av 
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normalgraden (jfr angående rubriceringen tingsrättens allmänna uttalanden om de 

nu berörda brotten).  

 

Christoffer Kalani har också gjort sig skyldig till utnyttjande av barn för sexuell 

posering. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till de avancerade poseringar 

som Christoffer Kalani låtit TJ utföra inför honom. Christoffer Kalani ska också 

dömas för barnpornografibrott och sexuellt ofredande. 

 

Åtalspunkterna 2 och 3 

Genom Christoffer Kalanis erkännanden, förhöret med TJ samt den skriftliga 

bevisningen är det styrkt att Christoffer Kalani har handlat så som åklagarna har 

påstått. Han har i chatten med TJ den 13 april 2014 uppmanat TJ att skicka bilder 

”på samma saker”. TJ har svarat att hon hade mens, varpå Christoffer Kalani 

försökt övertala henne att ändå skicka bilder. TJ har avböjt och sagt att hon måste 

lägga sig. Det har, särskilt med hänsyn till TJ:s låga ålder, förelegat fara för att 

brottet skulle fullbordas. Utifrån hur kontakterna mellan parterna tidigare har sett ut 

och bilderna från TJ:s tidigare poseringar framstår det som uppenbart att    

Christoffer Kalani ville att TJ skulle exponera sig själv lika avancerat som hon hade 

gjort under chatten den 12–13 april 2014 (åtalspunkt 1). Ett fullbordat brott skulle 

därför ha bedömts som grovt. Christoffer Kalani har således gjort sig skyldig till 

försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering.  

 

Christoffer Kalani ska också dömas för försök till barnpornografibrott samt två fall 

av sexuellt ofredande.  

 
Skadestånd 
 
Christoffer Kalani har gjort sig skyldig till ett flertal integritetskränkande brott mot 

TJ. För dessa är hon berättigad till en samlad kränkningsersättning. Skälig 

ersättning för den kränkning som hon har utsatts för genom brotten överstiger dock 

inte vad som medgetts, dvs. 30 000 kr. 
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När det gäller yrkandet om ersättning för sveda och värk gör tingsrätten följande 

bedömning.  

 

TJ har uppgett att det har känts jobbigt när hon har tänkt tillbaka på chattandet och 

att hon nu har kontakt med BUP. Hon har också uppgett att hon när hon var 13 år 

chattade även med andra personer och skickade samma typ av bilder till dem. TJ:s 

mamma har berättat bl.a. att TJ varit deprimerad och slutat skolan samt att hon nu 

går på BUP. Trots att den i målet presenterade utredningen inte möjliggör några 

bestämda slutsatser i fråga om orsakssambandet bedömer tingsrätten att TJ bör 

tillerkännas 5 000 kr för sveda och värk (jfr vad tingsrätten skrivit om 

schablonersättningar i sitt inledande avsnitt om skadestånd).                  

 

Sammantaget ska Christoffer Kalani förpliktas att till TJ betala 35 000 kr.  

 

Målsägande IG 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 34.  

 

IG har yrkat skadestånd för kränkning med 5 000 kr samt ränta enligt 6 § räntelagen 

från den 1 april 2014 till dess betalning sker.   

 

Christoffer Kalani har erkänt gärningarna, men invänt att poseringsbrottet under 

åtalspunkt a) inte ska bedömas som grovt. Han har motsatt sig bifall till det enskilda 

anspråket.  
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Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

Av utredningen framgår att Christoffer Kalani i chattkonversationen med IG bett 

om ”snuskbilder”. Genom sitt handlande har han gjort sig skyldig till försök till 

utnyttjande av barn för sexuell posering och försök till barnpornografibrott i 

enlighet med vad åklagarna gjort gällande. Det förstnämnda brottet skulle 

visserligen ha varit allvarligt om det hade fullbordats, särskilt med tanke på IG:s 

låga ålder, men inte så kvalificerat att det skulle ha bedömts som grovt (jfr 

tingsrättens inledande överväganden om poseringsbrotten).    

 

Skadestånd 

Som framgår av tingsrättens inledande uttalanden om skadestånd är det tingsrättens 

utgångspunkt, att försöksbrott av nu aktuellt slag i allmänhet inte innebär en så 

allvarlig integritetskränkning att de ger målsäganden rätt till kränkningsersättning. 

Det har inte framkommit att omständigheterna kring de försöksbrott som IG har 

utsatts för är så försvårande att det finns skäl att frångå denna utgångspunkt. I och 

med detta ska hennes skadeståndsanspråk ogillas.  

 
Målsägande EA, FA och GA 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 35. Åklagaren har på fråga från 

rätten förklarat att FA endast är målsägande såvitt avser tre fall av sexuellt 

ofredande (åtalspunkterna 1c), 2b) och 5b)). 

 

EA har yrkat skadestånd med 150 000 kr, varav 135 000 kr för kränkning och 

15 000 kr för sveda och värk, samt ränta enligt 6 § räntelagen från den 4 februari 

2014 till dess betalning sker. Av kränkningsersättningen hänför sig 100 000 kr till 

åtalspunkt 1, 5 000 kr till var och en av åtalspunkterna 2, 3 och 4 samt 20 000 kr till 

åtalspunkt 5. Ersättningen för sveda och värk hänför sig till åtalspunkt 1.    
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FA har yrkat skadestånd för kränkning med 15 000 kr samt ränta enligt 6 § 

räntelagen från den 4 februari 2014 till dess betalning sker. Beloppet hänför sig med 

5 000 kr vardera till åtalspunkterna 1, 2 och 5. 

 

GA har yrkat skadestånd för kränkning med 55 000 kr samt ränta enligt 6 § 

räntelagen från den 4 februari 2014 till dess betalning sker. Av beloppet hänför sig 

50 000 kr till åtalspunkt 1 och 5 000 kr till åtalspunkt 6.    

 

Christoffer Kalani har angett följande inställning till vad som lagts honom till last 

mot EA. Han har bestritt ansvar för de åtalspunkter som avsett våldtäkt mot barn 

alternativt grovt sexuellt övergrepp mot barn alternativt försök till dessa brott. Han 

har haft samma inställning avseende försöken till sådant brott i åtalspunkterna 1a) 

och 5a). Han har erkänt övriga gärningar mot EA, men gjort gällande att brotten 

utnyttjande av barn för sexuell posering samt försök därtill i åtalspunkterna 1b), 2a), 

3a) och 5b) ska anses vara av normalgraden. Han har erkänt alla gärningarna (dvs. 

tre fall av sexuellt ofredande) mot FA. Slutligen har han förnekat alla brott mot GA 

med hänvisning till att hans uppsåt inte omfattat att begå brott mot henne. I fråga 

om åtalspunkt 6 har han även invänt att försökspunkten inte uppnåtts. Skulle han 

ändå dömas för sexuellt övergrepp mot barn och utnyttjande av barn för sexuell 

posering eller försök därtill mot GA har han gjort gällande att dessa brott inte är 

grova utan av normalgraden. 

 

Christoffer Kalani har angett följande inställning till skadeståndsanspråken. Till EA 

har han medgett att betala 35 000 kr avseende kränkning, men ingenting avseende 

sveda och värk. Till FA har han medgett att betala 7 000 kr. Han har motsatt sig 

bifall till GA:s skadeståndsanspråk med hänvisning till sin inställning i skuldfrågan. 

Han har dock godtagit 15 000 kr som skäligt i och för sig om han skulle dömas för 

brott mot GA. Av det godtagna beloppet hänför sig 10 000 kr till åtalspunkt 1 och 

5 000 kr till åtalspunkt 6.       
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Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

Av utredningen har till en början framgått att EA och FA samt EA och GA är 

halvsyskon. FB är mor till FA och GA samt sambo med EA:s far, vilken också är 

far till GA. Vid tiden för de åtalade händelserna var EA elva år, FA tio år och GA 

fem år. EA och GA är flickor och FA pojke. Barnen bodde, åtminstone periodvis, 

tillsammans.  

 

Åtalspunkt 1 a) 

Av chatten mellan Christoffer Kalani och EA framgår bl.a. följande. Sedan EA 

skickat en bild på sig själv med barnpornografiskt innehåll frågade                      

Christoffer Kalani vem som tog kortet. EA svarade att det var hennes syster och 

skrev, som svar på Christoffer Kalanis följdfråga, att systern var sex år. Ungefär en 

kvart senare, sedan ytterligare nakenbilder utväxlats mellan parterna, skrev                    

Christoffer Kalani: ”Sära benen mer och försök ta in fingret … din syster kan nog 

se hålet och ta sitt finger där och ta kort.” Han fick en sådan bild, varpå han skrev: 

”Fin … ta längre ifrån så man ser lite av din kropp, håll upp sådär och ta ditt finger 

mot öppningen, det blir lättare om du ber din syster att göra det” samt ”Testa o ta in 

toppen på fingret ba älskling”. Två sekunder efter det sistnämnda meddelandet fick 

Christoffer Kalani en bild, där två händer syns på eller intill ett underliv. Ett finger 

på den ena handen penetrerar ytligt underlivet medan den andra handens fingrar är 

mycket nära underlivet.  

 

Utifrån chattens innehåll, de förevisade bilderna samt förhören med EA, FA och FB 

finner tingsrätten utrett att det penetrerande fingret tillhör GA. Den andra handens 

fingrar, liksom underlivet, måste ha varit EA:s. En handling av det här slaget, där 

någon – om än helt ytligt och momentant – penetrerar en elvaårig flickas underliv 
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kan i och för sig bedömas som våldtäkt mot barn. GA:s fingrar skulle också, utifrån 

åklagarnas synsätt, kunna ses som Christoffer Kalanis ”förlängda arm”. 

 

Chattens innehåll ger emellertid inte tillräckligt starkt stöd för att Christoffer Kalani 

efterfrågat en bild där annan än EA penetrerat EA:s underliv. I och med detta kan 

det inte anses styrkt att han förmått GA att föra in fingrar i EA:s underliv. Det ska 

här särskilt noteras att Christoffer Kalanis meddelande, där han bad EA att testa att 

ta in toppen på fingret kom så kort tid före det att den nyss beskrivna bilden 

skickades att EA, FA och GA inte gärna kan ha läst det innan bilden skickades.                  

       

Med hänsyn till det som sägs i föregående stycke – och med beaktande av vad 

tingsrätten uttalat i sina allmänna överväganden om brottet våldtäkt mot barn – kan 

den sexuella handling som Christoffer Kalani förmått EA att utföra inte, med 

hänsyn till kränkningens allvar, anses jämförlig med samlag. Christoffer Kalani kan 

därmed inte dömas för våldtäkt mot barn mot henne. Som framgått har han däremot 

förmått EA att utföra en sexuell handling på sig själv, vilket innebär att han 

genomfört en sexuell handling med henne. Han ska därmed dömas för sexuellt 

övergrepp mot barn mot EA. Varken EA:s ålder, Christoffer Kalanis 

tillvägagångssätt eller övriga omständigheter gör att brottet ska bedömas som grovt. 

Detta gäller även med beaktande av att Christoffer Kalani strax efteråt försökt 

förmå EA att ta med sitt finger på sin anus. 

 

Det försöksbrott mot EA som den sist beskrivna handlingen inneburit har 

Christoffer Kalani begått endast några minuter efter den fullbordade handlingen. 

Han ska inte dömas särskilt för försöksbrottet, utan det ska anses ingå i (eller 

konsumeras av) det fullbordade brottet (jfr tingsrättens allmänna uttalanden om 

konkurrensfrågor).   

 

Vad härefter avser brottspåståendena mot GA gör tingsrätten följande 

överväganden. 
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Av chatten mellan Christoffer Kalani och EA framgår att Christoffer Kalani inte har 

haft någon direkt kontakt med GA. Däremot har han uppmanat EA att be sin syster 

att ”ta sitt finger där o ta kort”. Christoffer Kalani har sedan fått en bild på EA:s 

underliv där GA:s ena finger ytligt penetrerar underlivet. Såsom anförts kan det inte 

anses styrkt att Christoffer Kalani efterfrågat en bild där annan än EA penetrerar 

EA:s underliv. Det är således inte styrkt att Christoffer Kalani haft uppsåt till att GA 

skulle föra in ett finger i EA:s underliv. Av chatten framgår emellertid att han ville 

att GA skulle beröra EA:s underliv med ett finger och genom EA har han förmått 

GA att göra det. Då även denna handling täcks av gärningsbeskrivningen, ska han 

dömas för gärningen. Annat har inte framkommit än att GA:s beröring av EA:s 

underliv varit flyktig. Genom att förmå GA att medverka i en handling med sexuell 

innebörd har Christoffer Kalani gentemot henne gjort sig skyldig till sexuellt 

ofredande enligt 6 kap. 10 § första stycket brottsbalken. 

 

Åtalspunkterna 1b) – 1c) 

I fråga om åtalspunkt 1b) är det genom Christoffer Kalanis erkännande och övrig 

utredning klarlagt att han gjort sig skyldig till utnyttjande av barn för sexuell 

posering och barnpornografibrott mot EA. Det förstnämnda brottet är, på av 

åklagarna angivna skäl, att bedöma som grovt. Gärningsbeskrivningen är inte 

utformad så att Christoffer Kalani kan dömas för poseringsbrott mot GA. Däremot 

är det utrett att Christoffer Kalani gjort sig skyldig till barnpornografibrott även mot 

henne (jfr tingsrättens bedömning av åtalspunkt 1a)), vilket täcks av 

gärningsbeskrivningen. 

 

Vad angår åtalspunkt 1c) ska Christoffer Kalani, i enlighet med sitt erkännande som 

stöds av övrig utredning, dömas för sexuellt ofredande gentemot EA och FA. 

Däremot är det inte, vare sig genom förhören med EA och FA eller genom övrig 

utredning, klarlagt att han sexuellt ofredat GA på det sätt som åklagarna påstått. 

Åtalet i den delen ska därför ogillas.      
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Åtalspunkterna 2 – 5  

Christoffer Kalani har som ovan nämnts erkänt dessa gärningar och förklarat sig 

beredd att dömas för de brott som anges i åtalet, endast med den begränsningen att 

poseringsbrotten och försöken därtill samt försöket till sexuellt övergrepp mot barn 

i åtalspunkt 5 inte ska bedömas som grova, utan som brott av normalgraden.  

Genom Christoffer Kalanis egna uppgifter och övrig utredning är det klarlagt att 

han handlat på det sätt som anges i åtalet. Det är vidare utrett att EA och FA utsatts 

för det som åklagaren påstått, dock med följande modifikationer.  

 

I fråga om FA kan det inte anses utrett att Christoffer Kalani skrivit ord och 

meningar till honom med sexuell innebörd vid de tillfällen som anges i 

åtalspunkterna 2b) och 5c), då EA:s och FA:s uppgifter samt innehållet i chatten 

närmast tyder på att det var EA som chattade med Christoffer Kalani från FA:s           

Kik-konto. FA har ändå utsatts för sexuella ofredanden vid de båda tillfällena, 

eftersom det genom hans egna, EA:s och FB:s uppgifter får anses klarlagt att han 

närvarat vid poseringarna och fotograferat dessa.                  

 

Vad gäller EA är det i fråga om åtalspunkt 5a) klarlagt att Christoffer Kalani i två 

intilliggande chattmeddelanden skrivit: ”Men det e ba filma din rumpa och snippa i 

10-15 sek. går jättesnabbt” samt ”Går snabbt … så tar du eller din syster på snippan 

o sånt”. Meddelandena är inte helt tydliga. Mot denna bakgrund anser tingsrätten att 

det vid en försiktig bedömning inte kan läsas in mer än att Christoffer Kalani bett 

om att EA eller EA:s syster skulle ta en bild på EA:s underliv, dvs. inte ta på hennes 

underliv. Med utgångspunkt från detta ska åtalet enligt åtalspunkt 5a) ogillas. Detta 

gäller även med beaktande av Christoffer Kalanis erkännande och av den tidigare 

konversationen mellan EA och Christoffer Kalani samma dag.  

 

Övriga åtalspunkter är styrkta och ska, med ovan angiven modifikation avseende 

brotten mot FA, bifallas.  
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Poseringsbrotten mot EA har visserligen varit allvarliga, framför allt med hänsyn 

till EA:s ålder, men varken de bilder som EA förmåtts skicka eller de bilder som 

Christoffer Kalani efterfrågat kan anses vara så allvarliga att de kvalificerar något 

av dessa brott som grovt. Det ska särskilt nämnas att det skulle kunna argumenteras 

för att det är en försvårande omständighet – särskilt med avseende på graden av 

hänsynslöshet – att Christoffer Kalani efter de avancerade poseringsbilder han fick 

av EA den 19 januari 2014, fortsatt att be om bilder på henne. Eftersom EA, efter 

det datumet, valt att chatta från ett annat kik-konto och utge sig för att vara en 

tvillingsyster till sig själv har dock Christoffer Kalani knappast förstått att det var 

EA han chattade med. Den nu berörda försvårande omständigheten gör sig därmed 

inte gällande. (Jfr i övrigt angående rubriceringsfrågan tingsrättens allmänna 

uttalanden om poseringsbrotten.)   

    

Åtalspunkt 6 

Christoffer Kalani har i chatten som skett via FA:s Kik-konto – en chatt som 

sannolikt skett med EA – först bett om olika nakenbilder på den som han uppfattat 

var EA:s tvillingsyster. De efterfrågade bilderna skulle bl.a. vara på snippan. 

Härefter har han i ett par närliggande meddelanden skrivit: ”Det behöver inte va på 

dig ens” och ”Menade någon annans snippa eller rumpa … nån av dina systrar om 

du inte vill ta”.  

 

När Christoffer Kalani skrev de nyss nämnda meddelandena måste han ha varit av 

den felaktiga uppfattningen att den han chattade med hade två systrar, en jämnårig 

och en klart yngre. Utifrån de tidigare chattarna kan det förutsättas att han kände till 

att det fanns en sexårig flicka i familjen (rätteligen var GA fem år). Genom att 

skriva som han gjorde måste det anses att han försökt förmå annan att ta bilder på 

GA:s underliv eller anus samt att skicka bilderna till honom. Det är visserligen inte 

utrett att GA befann sig i närheten av den som Christoffer Kalani chattade med. Det 

är därmed inte säkert att det funnits någon konkret fara för att brottet skulle 
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fullbordas. I den mån sådan fara saknats har detta dock endast berott på tillfälliga 

omständigheter.  

 

Av det nu anförda följer att Christoffer Kalani gjort sig skyldig till försök till 

utnyttjande av barn för sexuell posering gentemot GA. Även med beaktande av 

GA:s mycket låga ålder, som Christoffer Kalani enligt vad som angetts ovan så när 

som på ett år känt till, skulle ett fullbordat brott, om än allvarligt, inte ha varit så 

kvalificerat att det hade bedömts som grovt. I detta sammanhang väger tingsrätten 

in att Christoffer Kalanis fråga om ytterligare poseringsbilder varit öppen, både i 

fråga om vem som skulle posera och i vad poseringen skulle föreställa. Följaktligen 

ska Christoffer Kalani dömas för försök till nu berört brott av normalgraden. (Jfr i 

fråga om rubriceringen även tingsrättens allmänna uttalanden om poseringsbrotten 

samt, såvitt avser betydelsen av målsägandens ålder, rättsfallet NJA 2011 s. 386.)  

 

Genom sitt agerande har Christoffer Kalani även gjort sig skyldig till försök till 

barnpornografibrott.        

   

Skadestånd 

Christoffer Kalani har gentemot EA befunnits skyldig till sexuellt övergrepp mot 

barn, tre fall av utnyttjande av barn för sexuell posering, varav ett grovt brott, ett 

fall av försök till utnyttjande av barn för sexuell posering, sex fall av sexuellt 

ofredande, tre fall av barnpornografibrott och ett fall av försök till 

barnpornografibrott.  

 

Tingsrätten finner att skälig ersättning för kränkning inte överstiger vad som har 

medgetts, dvs. 35 000 kr. EA har varken bevisat att hon lidit någon medicinskt 

påvisbar skada eller att en eventuell skada uppkommit som en direkt följd av de 

brott hon utsatts för. Brotten är inte heller så allvarliga att schablonersättning för 

sveda och värk ska dömas ut. Yrkandet om ersättning för sveda och värk ska därför 

inte bifallas. Christoffer Kalani ska således betala skadestånd till EA med 35 000 kr. 
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Christoffer Kalani har gentemot FA befunnits skyldig till tre fall av sexuella 

ofredanden. Den kränkning som FA utsatts för genom brotten är visserligen relativt 

allvarlig, men motiverar inte att ett högre belopp än det som Christoffer Kalani 

medgett, nämligen 7 000 kr, döms ut i kränkningsersättning.  

 

Mot GA har Christoffer Kalani gjort sig skyldig till ett fall av sexuellt ofredande, ett 

fall av barnpornografibrott, ett fall av försök till sådant brott och ett fall av försök 

till utnyttjande av barn för sexuell posering. Tingsrätten finner att skälig ersättning 

för kränkning inte överstiger vad som har vitsordats av Christoffer Kalani, dvs. 

15 000 kr. Det beloppet ska därmed dömas ut. 

 
Målsägande SM 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 36.  

 

SM har yrkat skadestånd för kränkning med 10 000 kr samt ränta enligt 6 § 

räntelagen 23 januari 2014 till dess betalning sker.       

 

Christoffer Kalani har erkänt gärningarna, men gjort gällande att poseringsbrottet 

under a) ska anses vara av normalgraden. Han har medgett att betala skadestånd 

med 7 000 kr. 

 

Tingsrättens bedömning  

 
Skuld 

Genom Christoffer Kalanis erkännande, som stöds av övrig utredning, är det styrkt 

att han gjort sig skyldig till försök till utnyttjande av barn för sexuell posering, 

försök till barnpornografibrott och sexuellt ofredande i enlighet med 

gärningsbeskrivningarna. Det förstnämnda brottet skulle visserligen ha varit 

allvarligt om det hade fullbordats, särskilt med hänsyn till SM:s ålder, men inte så 
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kvalificerat att det skulle ha bedömts som grovt (jfr tingsrättens allmänna uttalanden 

om poseringsbrotten).        

 
Skadestånd 

De försöksbrott som Christoffer Kalani gjort sig skyldig till mot SM har enligt 

tingsrättens utgångspunkt inte i sig inneburit en så allvarlig integritetskränkning att 

de ger rätt till kränkningsersättning (jfr domens inledande avsnitt om skadestånd). 

Med beaktande av detta bör Christoffer Kalani inte förpliktas att betala ett högre 

belopp än han medgett, nämligen 7 000 kr. 

      

Målsägande MG 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 37.  

 

MG har yrkat skadestånd för kränkning med 5 000 kr samt ränta enligt 6 § 

räntelagen från den 25 augusti 2013 till dess betalning sker.    

 

Christoffer Kalani har erkänt gärningen och medgett det enskilda anspråket. 

 

Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

Genom Christoffer Kalanis erkännande, som stöds av övrig utredning, är det styrkt 

att han gjort sig skyldig till sexuellt ofredande i enlighet med åtalet. 

 

Skadestånd 

På grund av Christoffer Kalanis medgivande ska MG:s skadeståndsanspråk bifallas. 

 
Målsägande ÄM 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 38.  
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ÄM har yrkat skadestånd för kränkning med 5 000 kr samt ränta enligt 6 § 

räntelagen från den 4 april 2014 till dess betalning sker.   

 

Christoffer Kalani har erkänt gärningarna, men invänt att poseringsbrottet inte ska 

bedömas som grovt. Han har medgett det enskilda anspråket. 

 

Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

Genom Christoffer Kalanis erkännande, som stöds av övrig utredning, är det styrkt 

att han gjort sig skyldig till försök till utnyttjande av barn för sexuell posering, 

försök till barnpornografibrott och sex fall av sexuellt ofredande i enlighet med 

gärningsbeskrivningarna. Det förstnämnda brottet skulle visserligen ha varit 

allvarligt om det hade fullbordats, särskilt med hänsyn till ÄM:s ålder, men inte så 

kvalificerat att det skulle ha bedömts som grovt (jfr tingsrättens allmänna uttalanden 

om poseringsbrotten).        

 

Skadestånd 

På grund av Christoffer Kalanis medgivande ska ÄM:s skadeståndsanspråk bifallas. 

 

Målsägande ÅM 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 39.  

 

ÅM har yrkat skadestånd för kränkning med 12 000 kr samt ränta enligt 6 § 

räntelagen från den 25 februari 2014 till dess betalning sker. Av beloppet hänför sig 

7 000 kr till gärningarna under a) och 5 000 kr till gärningen under b) i åtalet.     
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Christoffer Kalani har erkänt gärningarna, men invänt att poseringsbrottet inte ska 

bedömas som grovt. Han har medgett det enskilda anspråket.   

 

Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

Genom Christoffer Kalanis erkännande, som stöds av övrig utredning, är det styrkt 

att han gjort sig skyldig till försök till utnyttjande av barn för sexuell posering, 

försök till barnpornografibrott och sexuellt ofredande i enlighet med 

gärningsbeskrivningarna. Det förstnämnda brottet skulle visserligen ha varit 

allvarligt om det hade fullbordats, särskilt med hänsyn till ÅM:s ålder, men inte så 

kvalificerat att det skulle ha bedömts som grovt (jfr i fråga om rubriceringen  

tingsrättens allmänna uttalanden om poseringsbrotten samt, såvitt avser betydelsen 

av målsägandens ålder, rättsfallet NJA 2011 s. 386).         

 

Skadestånd 

På grund av Christoffer Kalanis medgivande ska det enskilda anspråket bifallas.    

 

Målsägande ED 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 40.  

 

ED har yrkat skadestånd för kränkning med 100 000 kr samt ränta enligt 6 § 

räntelagen från den 3 mars 2014 till dess betalning sker. Av beloppet hänför sig 

50 000 kr till åtalspunkt 1a) samt 10 000 kr till var och en av åtalspunkterna 1b), 

1c), 2a), 2b) och 3.     

 

Christoffer Kalani har erkänt att han handlat såsom anges i åtalet, men motsatt sig 

att han döms för försök till våldtäkt mot barn eller försök till grovt sexuellt 

övergrepp mot barn enligt åtalspunkt 1a). Vidare har han gjort gällande att 
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poseringsbrotten enligt åtalspunkterna 1b) och 2a) ska bedömas som brott av 

normalgraden. Övriga brottsrubriceringar har han godtagit. I fråga om det enskilda 

anspråket har han medgett att betala 20 000 kr.       

 

Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

Genom Christoffer Kalanis erkännande, som stöds av övrig utredning, är det styrkt 

att han handlat på det sätt som anges i åtalet. När det gäller åtalspunkt 1a) har han i 

chatten med ED, efter en längre tids sexprat och utväxlande av bilder, frågat henne 

om hon kan ”pulla” nu. Sedan hon frågat vad som menas med det har han svarat att 

”du tar fingrar i slidan”. Genom att skriva som han gjort har han försökt förmå 

henne att onanera på sig själv på det sätt som anges i gärningsbeskrivningen. 

Härigenom har han försökt genomföra en sexuell handling med henne genom att 

försöka förmå henne att utföra en sexuell handling på sig själv. Fara för att brottet 

skulle fullbordas har förelegat. Den sexuella handling som han försökt förmå ED att 

genomföra kan dock inte, med hänsyn till kränkningens allvar, anses jämförlig med 

samlag. I och med detta ska Christoffer Kalani, såvitt avser denna åtalspunkt, inte 

dömas för försök till våldtäkt mot barn utan för försök till sexuellt övergrepp mot 

barn. Omständigheterna är inte sådana att detta försöksbrott ska bedömas som grovt 

(jfr till det anförda tingsrättens allmänna uttalanden om de nu berörda brotten).                 

 

När det gäller poseringsbrotten har Christoffer Kalani i chatten den 28 mars 2014 – 

1 februari 2014 förmått ED att skicka bilder på sitt nakna bröst och kön på det sätt 

som anges i åtalspunkt 1b). ED har vidare – dock utan att Christoffer Kalani 

dessförinnan skrivit något – den 2 mars 2014 skickat en bild på sitt nakna bröst. 

Denna bild får ses som ett resultat av Christoffer Kalanis handlande under 

åtalspunkt 1b). Slutligen har ED, sedan Christoffer Kalani framfört ett önskemål 

därom, den 2 mars 2014 skickat en bild där hon varit trosbeklädd och gjort trosan 
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till en stringtrosa. Såvitt avser den bilden omfattas den av gärningsbeskrivningen 

under åtalspunkt 2a).  

 

Av det ovan anförda följer att Christoffer Kalani gjort sig skyldig till två fall av 

utnyttjande av barn för sexuell posering. Båda poseringsbrotten är i och för sig 

allvarliga, främst med hänsyn till ED:s ålder. De har emellertid inte varit av så 

kvalificerat slag eller resultatet av ett så hänsynslöst handlande att brotten ska 

bedömas som grova. Båda brotten ska istället bedömas som brott av normalgraden 

(jfr tingsrättens allmänna uttalanden om poseringsbrotten).    

 

Slutligen har Christoffer Kalani gjort sig skyldig till två fall av barnpornografibrott 

och tre fall av sexuellt ofredande i enlighet med vad åklagarna gjort gällande.       

  

Skadestånd 

Christoffer Kalani har mot ED befunnits skyldig till ett fall av försök till sexuellt 

övergrepp mot barn, två fall av utnyttjande av barn för sexuell posering, två fall av 

barnpornografibrott och tre fall av sexuellt ofredande. Brotten har inneburit en 

allvarlig kränkning av ED:s personliga integritet. Med utgångspunkt från 

tingsrättens inledande överväganden om skadestånd bör kränkningsersättningen 

dock inte bestämmas till högre belopp än vad Christoffer Kalani medgett, nämligen 

20 000 kr.     

 

Målsägande YD 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 41. Åklagarna har tillagt att 

gärningsbeskrivningen även är avsedd att täcka brottet ofredande.   

 

YD har yrkat skadestånd för kränkning med 7 000 kr samt ränta enligt 6 § 

räntelagen från den 30 mars 2014 till dess betalning sker.    
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Christoffer Kalani har erkänt gärningarna – men pläderingsvis bett tingsrätten 

överväga om de inte ska bedömas som ofredande – och medgett att betala 

skadestånd med 5 000 kr.   

 

Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

Genom Christoffer Kalanis erkännande och lämnade uppgifter, det uppspelade 

polisförhöret med YD samt den skriftliga bevisningen är det styrkt att                  

Christoffer Kalani har handlat så som åklagarna har påstått. Han har till YD, som 

var åtta år gammal, skrivit bl.a. ”…du verka snäll och fin……söt, snygg 

ju……Nöjd med din kropp? ….Okej dröm om mig ... puss …..Tänkte om att pussa 

dig typ… Har du pussat en kille nångång?” 

 

Tingsrätten finner att de ord och meningar som Christoffer Kalani har skrivit till 

YD typiskt sett duger för att det ska vara fråga om sexuellt ofredande, då de får 

anses ha varit ägnade att kränka hennes sexuella integritet. Detta gäller särskilt med 

beaktande av YD:s mycket låga ålder. Christoffer Kalani ska därför dömas för två 

fall av sexuellt ofredande.  

 

Skadestånd 

Den kränkning som Christoffer Kalani utsatt YD för kan inte – även med beaktande 

av YD:s ålder – anses så allvarlig att den ger henne rätt till en högre 

kränkningsersättning än Christoffer Kalani medgett, dvs. 5 000 kr. Det medgivna 

beloppet ska därmed dömas ut.     

 

Målsägande FD 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 42.  
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FD har yrkat skadestånd för kränkning med 5 000 kr samt ränta enligt 6 § 

räntelagen från den 8 januari 2014 till dess betalning sker.    

 

Christoffer Kalani har erkänt gärningen och medgett det enskilda anspråket. 

 

Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

Genom Christoffer Kalanis erkännande, som stöds av övrig utredning, är det styrkt 

att han gjort sig skyldig till sexuellt ofredande i enlighet med åtalet. 

 

Skadestånd 

På grund av Christoffer Kalanis medgivande ska FD:s skadeståndsanspråk bifallas. 

 

Målsägande KD 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 43.  

 

KD har yrkat skadestånd för kränkning med 10 000 kr samt ränta enligt 6 § 

räntelagen från den 28 september 2013 till dess betalning sker. Av beloppet hänför 

sig 5 000 kr till åtalspunkt a) och 5 000 kr till åtalspunkt b).      

 

Christoffer Kalani har erkänt gärningarna, men invänt att försöket till poseringsbrott 

inte ska bedömas som grovt. Han har medgett att betala 5 000 kr för kränkning, allt 

hänförligt till åtalspunkt b).    
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Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

Genom Christoffer Kalanis erkännande, som stöds av övrig utredning, är det styrkt 

att han gjort sig skyldig till försök till utnyttjande av barn för sexuell posering, 

försök till barnpornografibrott och sexuellt ofredande i enlighet med 

gärningsbeskrivningarna. Det förstnämnda brottet skulle visserligen ha varit 

allvarligt om det hade fullbordats, särskilt med hänsyn till KD:s ålder, men inte så 

kvalificerat att det skulle ha bedömts som grovt (jfr tingsrättens allmänna uttalanden 

om poseringsbrotten).        

 

Skadestånd 

Som framgår av tingsrättens inledande överväganden är det tingsrättens 

utgångspunkt att försöksbrott av förevarande slag i allmänhet inte innebär en så 

allvarlig integritetskränkning att de ger målsäganden rätt till någon 

kränkningsersättning. Varken de försöksbrott eller det sexuella ofredande som 

Christoffer Kalani befunnits skyldig till mot KD kan anses vara av allvarligare 

natur. Med hänsyn till det nu anförda bedömer tingsrätten att KD inte kan 

tillerkännas högre kränkningsersättning än han medgett, dvs. 5 000 kr.        

 
 
Målsägande ID 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 44.  

 

ID har yrkat skadestånd för kränkning med 5 000 kr samt ränta enligt 6 § räntelagen 

från den 2 december 2013 till dess betalning sker.    

 

Christoffer Kalani har erkänt gärningen och medgett det enskilda anspråket.  
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Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

Genom Christoffer Kalanis erkännande, som stöds av övrig utredning, är det styrkt 

att han gjort sig skyldig till sexuellt ofredande i enlighet med åtalet. 

 

Skadestånd 

På grund av Christoffer Kalanis medgivande ska ID:s skadeståndsanspråk bifallas. 

 

Målsägande NG 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 45.  

 

NG har yrkat skadestånd för kränkning med 7 000 kr samt ränta enligt 6 § 

räntelagen från den 11 mars 2014 till dess betalning sker.    

 

Christoffer Kalani har erkänt gärningarna och medgett att betala skadestånd med 

5 000 kr.  

 

Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

Genom Christoffer Kalanis erkännande, som stöds av övrig utredning, är det styrkt 

att han gjort sig skyldig till tre fall av sexuellt ofredande i enlighet med åtalet. 

 

Skadestånd 

Den kränkning som Christoffer Kalani utsatt YD för kan inte – även med beaktande 

av YD:s ålder – anses så allvarlig att den ger henne rätt till en högre 

kränkningsersättning än Christoffer Kalani medgett, dvs. 5 000 kr. Det medgivna 

beloppet ska därmed dömas ut.     
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Målsägande JD 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 46.  

 

JD har yrkat skadestånd med 21 600 kr, varav 12 000 kr för kränkning och 9 600 kr 

för sveda och värk, samt ränta enligt 6 § räntelagen från den 6 mars 2014 till dess 

betalning sker. Av kränkningsersättningen hänför sig 5 000 kr till åtalspunkt 1 och 

7 000 kr till åtalspunkterna 2 – 4. JD har, utöver åklagarnas bevisning, åberopat 

intyg från BUP till styrkande av sitt anspråk på ersättning för sveda och värk.     

 

Christoffer Kalani har erkänt gärningarna. I fråga om det enskilda anspråket har han 

medgett att betala 7 000 kr för kränkning och yrkat belopp, dvs. 9 600 kr, för sveda 

och värk.  

 

Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

Genom Christoffer Kalanis erkännande och övrig utredning, däribland chatten och 

förhöret med JD, är det styrkt att han gjort sig skyldig till sexuellt ofredande 

gentemot henne den 5, 7 och 11 januari 2014 på det sätt åklagarna påstått.  

 

Vad gäller det påstådda sexuella ofredandet den 6 mars 2014 framgår av chattens 

lydelse och JD:s uppgifter att det inte varit hon som chattat med Christoffer Kalani. 

Det är alltså inte hon, utan en av hennes kamrater, som Christoffer Kalani den 

dagen frågat om hon hånglat med sin pojkvän, om de tagit på varandra och om de 

haft sex. Även om meddelandena till väninnan skickats på JD:s Kik-konto anser 

tingsrätten inte att dessa, mot den angivna bakgrunden, kan anses ha varit ägnade att 

kränka JD:s sexuella integritet. Åtalet för sexuellt ofredande den dagen ska därmed 

ogillas.  
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Skadestånd 

Som framgått av det anförda har Christoffer Kalani gjort sig skyldig till tre fall av 

sexuellt ofredande gentemot JD. 

 

Till följd av sitt medgivande ska Christoffer Kalani förpliktas att ersätta JD för 

sveda och värk med 9 600 kr. Vad härefter angår kränkningsersättningen 

konstaterar tingsrätten att särskilt chatten den 5 januari 2014 innehållet ett stort 

antal mycket integritetskränkande meddelanden samt därutöver ett flertal oombedda 

bilder på hans höljda och ohöljda könsorgan. En samlad bedömning av detta och av 

de båda andra gärningarna leder till att kränkningsersättningen bör bestämmas till 

10 000 kr. Sammantaget ska JD tillerkännas 19 600 kr i skadestånd. Ränta på 

beloppet ska utgå från den dag som yrkats och medgetts, dvs. den 6 mars 2014, trots 

att den åtalspunkt som avsett påstått brott den dagen ogillats.    

   

Målsägande YJ 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 47.  

 

YJ har yrkat skadestånd för kränkning med 20 000 kr samt ränta enligt 6 § 

räntelagen från den 9 augusti 2013 till dess betalning sker. Av beloppet hänför sig 

10 000 kr till åtalspunkt 1a), 5 000 kr till åtalspunkt 1b) och 5 000 kr till åtalspunkt 

2.   

 

Christoffer Kalani har förnekat gärningarna under åtalspunkt 1a) med hänvisning 

till att YJ inte utfört eller medverkat i sexuell posering, att han inte skildrat barn i 

pornografisk bild samt att försökspunkten inte nåtts avseende de försöksbrott som 

åklagarna alternativt yrkat ansvar för. Om han skulle dömas för fullbordade brott 

eller försöksbrott har han vidare gjort gällande att poseringsbrottet inte ska bedömas 

som grovt. Han har erkänt de båda sexuella ofredandena enligt åtalspunkterna 1b) 

och 2. I fråga om det enskilda anspråket har han medgett att betala 5 000 kr.   
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Tingsrättens bedömning  

 

Skuld  

Av den åberopade chattkonversationen framgår bl.a. att Christoffer Kalani den               

5 augusti 2013 frågat efter en bild, där YJ:s solbränna syns. Sedan han fått en sådan 

bild har han bett om att få en bild på hennes mage. YJ har därefter skickat en bild, 

där hennes bara mage och en del av hennes bh-klädda bröst syns. Christoffer Kalani 

har förklarat att hans syfte med chatten var att få bilder med sexuellt innehåll. 

Tingsrätten delar den bedömning som den barnpornografiska granskaren gjort, 

nämligen att den aktuella bilden är barnpornografisk. Detta gäller särskilt med tanke 

på att bilden har fokus på magen och brösten och inte visar YJ:s ansikte eller hela 

kroppen. Genom att bilden tagits har YJ vidare utfört och medverkat i sexuell 

posering.  

 

Christoffer Kalani har således, i enlighet med åklagarnas förstahandsyrkande under 

åtalspunkt 1a), gjort sig skyldig till ett fall av utnyttjande av barn för sexuell 

posering och ett fall av barnpornografibrott. Härutöver har han, i enlighet med sitt 

erkännande som stöds av övrig utredning, gjort sig skyldig till två fall av sexuellt 

ofredande. Poseringsbrottet kan inte bedömas som grovt (jfr tingsrättens allmänna 

uttalanden om dessa brott).  

 

Skadestånd 

Med utgångspunkt ifrån vad som befunnits styrkt och tingsrättens allmänna 

överväganden om skadestånd kommer tingsrätten fram till att den 

kränkningsersättning som YJ ska tillerkännas ska bestämmas till 10 000 kr.  

    

Målsägande ÅJ 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 48.  
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ÅJ har yrkat skadestånd med 22 400 kr, varav 20 000 kr för kränkning och 2 400 kr 

för sveda och värk, samt ränta enligt 6 § räntelagen från den 12 november 2013 till 

dess betalning sker. Av kränkningsersättningen hänför sig 10 000 kr till åtalspunkt 

1a), 5 000 kr till åtalspunkt 1b) och 5 000 kr till åtalspunkt 2. ÅJ har, utöver 

åklagarnas bevisning, åberopat målsägandeförhör med sin mamma ÅK och intyg 

från BUP till styrkande av sitt anspråk på ersättning för sveda och värk.        

 

Christoffer Kalani har förnekat det fullbordade poseringsbrottet enligt åtalspunkt 

1a) på den grunden att det inte är styrkt att han förmått ÅJ att utföra eller medverka 

i sexuell posering. Han har erkänt övriga brott som omfattas av åtalet, men motsatt 

sig att poseringsbrottet – oavsett om han döms för fullbordat sådant och/eller för 

försök till sådant brott – ska bedömas som grovt. Han har överlämnat åt tingsrätten 

att pröva om försöksbrotten ska konsumeras av de fullbordade brotten. I fråga om 

det enskilda anspråket har han medgett att betala 10 000 kr för kränkning och yrkat 

belopp, dvs. 2 400 kr, för sveda och värk.     

 

Tingsrättens bedömning  

 

Skuld  

Av utredningen framgår att den bild som ÅJ skickade till Christoffer Kalani den       

15 oktober 2013 – och som avses med det påstådda fullbordade poseringsbrottet – 

hade hon hämtat från sin telefons galleri. Det kan inte utläsas av chatten eller anses 

visat genom ÅJ:s egna uppgifter att hon tagit bilden i samband med konversationen 

med Christoffer Kalani. I och med detta är det inte styrkt att han har förmått henne 

att medverka i eller utföra sexuell posering. Åtalet för utnyttjande av barn för 

sexuell posering ska därför ogillas. Däremot har Christoffer Kalani, i enlighet med 

sitt erkännande som stöds av övrig utredning, gjort sig skyldig till försök till sådant 

brott. Detta brott skulle visserligen ha varit allvarligt om det hade fullbordats, 

särskilt med hänsyn till ÅJ:s låga ålder, men inte så kvalificerat att det ska bedömas 

som grovt (jfr tingsrättens allmänna uttalande om poseringsbrotten). 
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Såvitt avser åtalspunkt 1a) ska Christoffer Kalani även dömas för 

barnpornografibrott. Försöket till sådant brott har han begått alldeles efter det 

fullbordade brottet. Brottsligheten får ses som en brottsenhet. Detta leder till att 

försöksbrottet ska anses ingå i (dvs. vara konsumerat av) det fullbordade brottet (jfr 

tingsrättens allmänna uttalanden om konkurrensfrågor).   

 

Härutöver ska Christoffer Kalani dömas för två fall av sexuellt ofredande.   

 

Skadestånd 

Christoffer Kalani har mot ÅJ befunnits skyldig till försök till utnyttjande av barn 

för sexuell posering, barnpornografibrott och två fall av sexuellt ofredande. Hon har 

genom brotten utsatts för en allvarlig kränkning av sin personliga integritet. Enligt 

tingsrättens mening kan kränkningen dock inte anses vara så allvarlig att hon bör 

tillerkännas ett högre belopp än Christoffer Kalani har medgett, nämligen 10 000 kr 

(jfr tingsrättens allmänna uttalanden om skadestånd). Härutöver ska ÅJ, till följd av 

Christoffer Kalanis medgivande, tillerkännas yrkade 2 400 kr för sveda och värk. 

Sammantaget ska alltså skadeståndet till ÅJ bestämmas till 12 400 kr.     

 

Målsägande ÖJ 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 49.  

 

ÖJ har yrkat skadestånd för kränkning med 10 000 kr samt ränta enligt 6 § 

räntelagen från den 5 januari 2014 till dess betalning sker. Beloppet hänför sig med 

5 000 kr vardera till de båda åtalspunkterna.  

 

Christoffer Kalani har bestritt ansvar för sexuellt ofredande enligt åtalspunkt 1, med 

hänvisning till att de ord och meningar han skrivit inte kan anses ha varit ägnade att 

kränka ÖJ:s sexuella integritet. Däremot har han erkänt sexuellt ofredande enligt 
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åtalspunkt 2. Han har motsatt sig bifall till skadeståndsanspråket, utan att vitsorda 

något belopp som skäligt i och för sig.     

 

Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

Av utredningen framgår att Christoffer Kalani i chatten med ÖJ, som han inte känt 

sedan tidigare, berättat att han letat efter sina kalsonger, att han blev av med 

oskulden innan han var femton och att han frågat henne om hon var oskuld. När han 

skrev detta har han, såvitt framgår av chatten, varit av den felaktiga uppfattningen 

att ÖJ inte var tolv år, utan fjorton och mycket snart skulle fylla femton. Det sätt 

som Christoffer Kalani uttryckt sig på har emellertid inneburit att ÖJ ofredats på ett 

sätt som varit ägnat att kränka också en fjortonårings sexuella integritet. Med 

hänsyn till detta ska åtalet för sexuellt ofredande enligt åtalspunkt 1 bifallas.    

 

Genom Christoffer Kalanis erkännande, som stöds av övrig utredning, är det vidare 

styrkt att han gjort sig skyldig till sexuellt ofredande i enlighet med åtalspunkt 2. 

  

Skadestånd 

Vid bedömandet av skadeståndsfrågan bör viss hänsyn tas till att ÖJ i chatten med 

Christoffer Kalani sade sig vara äldre än hon var. Mot denna bakgrund finns det 

skäl att utgå ifrån att Christoffer Kalani, när han gjorde sig skyldig till de båda 

sexuella ofredandena, antog att ÖJ var fjorton respektive femton år. Med beaktande 

av detta och med utgångspunkt från tingsrättens inledande överväganden om 

skadestånd finner tingsrätten att ÖJ inte har utsatts för en så allvarlig kränkning av 

sin personliga integritet att hon ska erhålla någon kränkningsersättning. Hennes 

skadeståndsanspråk ska därför ogillas (jfr även Brottsoffermyndighetens 

referatsamling för 2014 nr 57). 
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Målsägande GD 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 50.  

 

GD har yrkat skadestånd för kränkning med 39 000 kr samt ränta enligt 6 § 

räntelagen från den 15 februari 2014 till dess betalning sker. Av beloppet hänför sig 

10 000 kr till åtalspunkt 1a), 7 000 kr till åtalspunkt 1b), 10 000 kr till åtalspunkt 

2a), 7 000 kr till åtalspunkt 2b) och 5 000 kr till åtalspunkt 3.    

 

Christoffer Kalani har erkänt gärningarna, men gjort gällande att poseringsbrotten 

inte ska bedömas som grova utan som brott av normalgraden. I fråga om det 

enskilda anspråket har han medgett att betala 15 000 kr.  

 

Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

Genom Christoffer Kalanis erkännande, som stöds av övrig utredning, är det styrkt 

att han gjort sig skyldig till två fall av utnyttjande av barn för sexuell posering, två 

fall av barnpornografibrott och tre fall av sexuellt ofredande i enlighet med vad 

åklagarna gjort gällande. De båda poseringsbrotten är visserligen allvarliga, särskilt 

med hänsyn till GD:s låga ålder, men inte av så kvalificerat slag att de ska bedömas 

som grova (jfr tingsrättens allmänna uttalande om poseringsbrotten). 

 

Skadestånd  

GD är på grund av de brott som Christoffer Kalani befunnits skyldig berättigad till 

kränkningsersättning. Vid en samlad bedömning av omständigheterna kring brotten 

finner tingsrätten att denna ersättning inte bör bestämmas till högre belopp än 

Christoffer Kalani medgett, dvs. 15 000 kr.     
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Målsägande KG 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 51.  

 

KG har yrkat skadestånd för kränkning med 27 000 kr, varav 7 000 kr hänför sig till 

åtalspunkt 1 och 5 000 kr till vart och ett av de sexuella ofredandena under 

åtalspunkt 2, samt ränta enligt 6 § räntelagen från den 27 mars 2014 till dess 

betalning sker.    

 

Christoffer Kalani har erkänt gärningarna, men invänt att försöket till utnyttjande av 

barn för sexuell posering ska bedömas som ett brott av normalgraden och inte som 

ett grovt brott. I fråga om det enskilda anspråket har han medgett att betala 7 000 kr.  

 

Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

Genom Christoffer Kalanis erkännande, som stöds av övrig utredning, är det styrkt 

att han gjort sig skyldig till ett fall av försök till utnyttjande av barn för sexuell 

posering, ett fall av försök till barnpornografibrott och fem fall av sexuellt 

ofredande i enlighet med vad åklagarna gjort gällande. Poseringsbrottet skulle 

visserligen ha varit allvarligt om det hade fullbordats, särskilt med hänsyn till KG:s 

låga ålder, men inte av så kvalificerat slag att det skulle ha bedömts som grovt (jfr 

tingsrättens allmänna uttalande om poseringsbrotten).  

 

Skadestånd  

Som framgår av tingsrättens inledande överväganden om skadestånd är det 

tingsrättens utgångspunkt att försöksbrott av det slag som KG blivit utsatt för som 

regel inte innebär en så allvarlig integritetskränkning att de berättigar till 

kränkningsersättning. I detta fall har emellertid försöksbrotten under åtalspunkt 1a) 

varit ihärdiga och förstärkt det sexuella ofredande som avses med åtalspunkt 1b). 
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Med beaktande av detta och vid en samlad bedömning av alla gärningarna finner 

tingsrätten att den kränkning som KG utsatts för, genom Christoffer Kalanis   

handlande, varit så allvarlig att kränkningsersättningen bör överstiga det medgivna 

beloppet och bestämmas till 10 000 kr.   

 
Målsägande LG 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 52.  

 

LG har yrkat skadestånd för kränkning med 10 000 kr samt ränta enligt 6 § 

räntelagen från den 7 december 2013 till dess betalning sker. Av beloppet hänför sig 

5 000 kr till åtalspunkt 1a) och 5 000 kr till åtalspunkt 1b).    

 

Christoffer Kalani har erkänt gärningarna, men invänt att försöket till utnyttjande av 

barn för sexuell posering ska bedömas som ett brott av normalgraden och inte som 

ett grovt brott. I fråga om det enskilda anspråket har han medgett att betala 5 000 kr.  

 

Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

Genom Christoffer Kalanis erkännande, som stöds av övrig utredning, är det styrkt 

att han gjort sig skyldig till ett fall av försök till utnyttjande av barn för sexuell 

posering, ett fall av försök till barnpornografibrott och ett fall av sexuellt ofredande 

i enlighet med vad åklagarna gjort gällande. Poseringsbrottet skulle visserligen ha 

varit allvarligt om det hade fullbordats, särskilt med hänsyn till LG:s låga ålder, 

men inte av så kvalificerat slag att det skulle ha bedömts som grovt (jfr tingsrättens 

allmänna uttalande om poseringsbrotten).  
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Skadestånd  

Som framgår av tingsrättens inledande överväganden om skadestånd är det 

tingsrättens utgångspunkt att försöksbrott av det slag som LG blivit utsatt för som 

regel inte innebär en så allvarlig integritetskränkning att de berättigar till 

kränkningsersättning. Med beaktande av detta bör LG inte tillerkännas högre 

kränkningsersättning än vad Christoffer Kalani har medgett, nämligen 5 000 kr.  

 

Målsägande PA 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 53.  

 

PA har yrkat skadestånd för kränkning med 5 000 kr samt ränta enligt 6 § 

räntelagen från den 1 november 2013 till dess betalning sker.   

 

Christoffer Kalani har erkänt gärningarna och medgett det enskilda anspråket.  

 

Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

Genom Christoffer Kalanis erkännande, som stöds av övrig utredning, är det styrkt 

att han gjort sig skyldig till två fall av sexuellt ofredande i enlighet med åtalet. 

 

Skadestånd 

På grund av Christoffer Kalanis medgivande ska PA:s enskilda anspråk bifallas.  

 

Målsägande VM 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 54.  

 

Christoffer Kalani har erkänt gärningarna. 

153



   
ATTUNDA TINGSRÄTT 
 
Brottmålsenhet 
 
   

DOM 

2016-06-23 
B 1687-14 

 
 
 
 

 

 

Tingsrättens bedömning 

 

Skuld 

Genom Christoffer Kalanis erkännande, som stöds av övrig utredning, är det styrkt 

att han gjort sig skyldig till tre fall av sexuellt ofredande i enlighet med åtalet. 

 

Målsägande ÄD 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 55.  

 

ÄD har yrkat skadestånd för kränkning med 100 000 kr samt ränta enligt 6 § 

räntelagen från den 27 december 2013 till dess betalning sker. Av beloppet hänför 

sig 40 000 kr till åtalspunkt 1, 10 000 kr till åtalspunkt 2, 10 000 kr till åtalspunkt 3 

och 40 000 kr till åtalspunkt 4.     

 

Christoffer Kalani har genomgående bekräftat att han handlat på det sätt som anges 

i gärningsbeskrivningarna. Han har dock, med hänvisning till sin generella 

inställning, bestritt ansvar för försök till våldtäkt mot barn alternativt försök till 

grovt sexuellt övergrepp mot barn enligt åtalspunkterna 1a) och 4a). I fråga om 

åtalspunkt 1a) har han även bestritt ansvar på den grunden att han inte känt till eller 

haft skälig anledning att anta att ÄD varit under 15 år. Han har däremot godtagit att 

han haft skälig anledning att anta att hon varit under 18 år. I fråga om 

poseringsbrottsförsöket under åtalspunkt 1b) har han överlämnat åt rätten att 

bedöma om brottet varit ägnat att skada ÄD:s hälsa och utveckling samt om han 

därmed ska dömas för brottet. Såväl beträffande detta brott som motsvarande brott 

under åtalspunkt 4b) har han gjort gällande att brotten i vart fall inte ska bedömas 

som grova, utan som brott av normalgraden. Han har godtagit att han döms för de 

sexuella ofredandena och för försöken till barnpornografibrott. I fråga om det 

enskilda anspråket har han medgett att betala 10 000 kr.            
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ÄD har berättat bl.a. följande. Det stämmer att det är hon som chattat med 

Christoffer Kalani, men hon minns inte att hon skrivit det som står i utskrifterna av 

chattarna. Hon minns att han skickade bilder, bl.a. på sitt könsorgan, till henne och 

att han bad henne om bilder på hennes kropp. Hon skulle aldrig ha gjort sådana 

saker på sig själv som han bad om i chattarna, eftersom hon inte gör sådant. 

 

Christoffer Kalani har berättat bl.a. följande. Hans syfte med att chatta med ÄD var 

att få sexuella bilder. Han antar att han fick tag på hennes Kik-id på Instagram, där 

det finns en allmän sida med nyheter m.m. På denna sida finns också en förteckning 

över yngre medlemmar, som han tror är under 18 år. Han plockade ut namn därifrån 

och började skriva till dessa personer. På så sätt fick han kontakt med ÄD. Han 

kände i början av chatten inte till hennes ålder, men förstod att hon var ung. För 

honom spelade åldern ingen roll. Han uppgav lägre ålder på sig själv än sin verkliga 

ålder för att ÄD skulle fortsätta att chatta med honom.   

 

Tingsrättens bedömning 

 

Skuld 

Av chattkonversationen mellan Christoffer Kalani och ÄD framgår att ÄD den             

22 december 2013 skrev till Christoffer Kalani ”lägg dina fingrar I din rumpa Och 

ta kort” varpå han svarade ”Bara om du gör det”. Han upprepade sedan flera gånger 

att han ville att ÄD skulle ”stoppa in ett finger i rumpan”. ÄD motsatte sig det och 

skickade inte någon sådan bild till honom. – Den 23 december 2013 skrev ÄD att 

hon var 14 år gammal. – Den 26-27 december 2013 skrev Christoffer Kalani ”Testa 

att ta en penna i ditt hål” efter att han först ställt frågor till ÄD om hennes underliv. 

Lite senare uppmanade han henne att ”Skicka bild på nånting på dig” och ”ta kort 

på ditt hår där nere”. 
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Åtalspunkt 1 

 

Åldersinvändningen 

Christoffer Kalani fick av ÄD veta att hon var fjorton år först den 23 december 

2013, dvs. efter att han hade chattat med henne dagen innan. Redan den                    

22 december 2013 skrev han dock: ”du kommer fatta sen nångång”.  Detta talar för 

att han trodde att han chattade med en ung flicka. Vidare har han i ett stort antal 

andra fall som är aktuella i målet medvetet haft sexuella internetkontakter med 

målsägande under femton år och beträffande ÄD har han uppgett att hennes ålder 

inte spelade någon roll för honom. Detta innebär enligt tingsrätten att risken för att 

ÄD var under femton år inte har avhållit Christoffer Kalani från att inleda en sexuell 

konversation med henne. Han hade således skälig anledning att anta att ÄD var 

under femton år när han chattade med henne den 22 december 2013. 

 

Bedömningen av gärningarna 

a) Christoffer Kalani har i chatten uppmanat ÄD att föra in sina fingrar i sin 

analöppning och visa upp sig för honom genom att ta och skicka en bild till honom. 

Han har härigenom inlett den handling som skulle ha lett till ett fullbordat sexuellt 

övergrepp. Detta gäller trots att den sexuella handlingen inte skulle ske i  

Christoffer Kalanis direkta åsyn. ÄD har i och för sig sagt att hon aldrig skulle göra 

sådant som Christoffer Kalani bad henne om. Detta kan anses innebära att det inte 

förelegat någon konkret fara för brottets fullbordan. Att sådan fara saknats har 

emellertid endast berott på tillfälliga omständigheter. Ett fullbordat brott skulle inte 

ha varit att bedöma som våldtäkt mot barn, då den sexuella handlingen inte är 

jämförlig med samlag med hänsyn till kränkningens allvar. Gärningen skulle i 

stället ha bedömts som sexuellt övergrepp mot barn. Brottet skulle varken med 

hänsyn till tillvägagångssättet eller övriga omständigheter ha bedömts som grovt. 

Mot bakgrund av det nu anförda ska Christoffer Kalani dömas för försök till 

sexuellt övergrepp mot barn av normalgraden (jfr tingsrättens generella 

bedömningar av de nu berörda brotten).  
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b) Av chatten framgår att Christoffer Kalani uppmanade ÄD att ta och skicka bilder 

på sitt nakna kön och anus samt sin nakna kropp. Fara för brottets fullbordan har 

förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. Ett 

fullbordat poseringsbrott skulle visserligen ha varit allvarligt, särskilt med hänsyn 

till ÄD:s låga ålder, men inte svårare än att det skulle bedömts vara av 

normalgraden. Christoffer Kalani ska således dömas för försök till utnyttjande av 

barn för sexuell posering.     

 

Christoffer Kalani ska vidare, i enlighet med sitt erkännande, som stöds av övrig 

utredning, dömas för försök till barnpornografibrott. 

 

c) Christoffer Kalanis erkännande stöds av övrig utredning. Han ska dömas för 

sexuellt ofredande.  

 

Åtalspunkterna 2 och 3 

Christoffer Kalanis erkännanden stöds av övrig utredning. Gärningarna är att 

bedöma som sexuellt ofredande.  

 

Åtalspunkt 4 

a) Som redan nämnts har Christoffer Kalani i chatten skrivit till ÄD ”Testa att ta en 

penna i ditt hål”. Det ligger i och för sig nära till hands att uppfatta detta som en 

uppmaning till ÄD att där och då föra in en penna i sitt underliv samt att det därmed 

varit fråga om ett försök att genomföra en sexuell handling med henne. Med hänsyn 

till att Christoffer Kalani inte samtidigt bett om någon bild, att han inte gett någon 

närmare instruktion om hur ÄD skulle gå tillväga och att han inte återkommit i 

frågan sedan ÄD svarat avböjande är dock den slutsasen inte given. Oavsett hur det 

förhåller sig med detta gör tingsrätten följande överväganden i frågan om det 

förelegat fara för att ett eventuellt brott skulle fullbordas. 
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ÄD har i sitt förhör förklarat att hon aldrig skulle göra sådant som hon blev 

ombedd, eftersom hon inte gör sådana saker. Mot bakgrund av detta kan det inte 

anses ha förelegat någon konkret fara för att brottet skulle fullbordas. Med hänsyn 

till att ÄD strax innan hon fick förslaget om att hon skulle testa med en penna 

skrivit att hennes underliv var litet och att Christoffer Kalani tidigare under 

chattandet med ÄD åtskilliga gånger uppmanat henne att penetrera sig själv på 

mindre avancerat sätt än som nu var fallet, varvid ÄD konsekvent avböjt att göra 

såsom hon blivit ombedd, kan det inte heller anses att faran varit utesluten endast på 

grund av tillfälliga omständigheter.   

 

På grund av det anförda ska åtalet för försök till våldtäkt alternativt försök till grovt 

sexuellt övergrepp mot barn ogillas. Parentetiskt finner tingsrätten skäl att tillägga 

att Christoffer Kalani i ett par andra chattar uttryckt sig på likartat sätt. I åtminstone 

ett sådant fall har åklagarna inte åtalat Christoffer Kalani för de aktuella 

försöksbrotten. I ett per andra fall (avseende JA och BA; se åtalspunkt 9a) i 

domsbilaga 12 och åtalspunkterna 4 och 5 i domsbilaga 80) har åklagarna åtalat för 

försöksbrott och tingsrätten funnit åtalet för försök till sexuellt övergrepp mot barn 

styrkt. Detta har berott på att tingsrätten där gjort en annan bedömning av frågan om 

det förelegat fara för brottets fullbordan, vilket i sin tur framför allt hängt ihop med 

vad Christoffer Kalani tidigare hade förmått JA och BA att göra.         

 

b) Av chatten framgår att Christoffer Kalani uppmanade ÄD att ”Skicka bild på 

nånting på dig” och ”ta kort på ditt hår där nere”. Han uppmanade således ÄD att ta 

och skicka bilder på sin nakna kropp, men hon gjorde inte det. I den mån fara för 

brottets fullbordan inte förelegat har detta endast berott på tillfälliga 

omständigheter. Christoffer Kalani ska därmed, i enlighet med sitt erkännande, 

dömas för försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. Ett fullbordat 

poseringsbrott skulle visserligen ha varit allvarligt, särskilt med hänsyn till ÄD:s 

låga ålder, men inte svårare än att det skulle ha bedömts vara av normalgraden. 
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Christoffer Kalani ska således dömas för försök till utnyttjande av barn för sexuell 

posering.     

 

Christoffer Kalani ska vidare, i enlighet med sitt erkännande som stöds av övrig 

utredning, dömas för försök till barnpornografibrott. 

 

c) Christoffer Kalanis erkännande stöds av övrig utredning. Han ska dömas för 

sexuellt ofredande.  

 

Skadestånd 

Skälig ersättning för den kränkning som ÄD utsatts för på grund av de brott som 

Christoffer Kalani begått mot henne får anses motsvara det av honom medgivna 

beloppet, dvs. 10 000 kr. I detta sammanhang har tingsrätten vägt in att försöken till 

barnpornografibrott och utnyttjande av barn för sexuell posering som utgångspunkt 

inte anses innebära en så allvarlig integritetskränkning att de i sig berättigar till 

kränkningsersättning (jfr tingsrättens allmänna uttalanden om skadestånd).    

 
Målsägande GG 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 56.  

 

GG har yrkat skadestånd för kränkning med 10 000 kr samt ränta enligt 6 § 

räntelagen från den 12 februari 2014 till dess betalning sker.    

 

Christoffer Kalani har erkänt gärningen och medgett att betala skadestånd med 

5 000 kr.  
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Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

Genom Christoffer Kalanis erkännande, som stöds av övrig utredning, är det styrkt 

att han gjort sig skyldig till sexuellt ofredande. 

 

Skadestånd 

GG har genom Christoffer Kalanis brott utsatts för en integritetskränkning. Den 

kränkningsersättning hon ska tillerkännas på grund av detta bör dock inte överstiga 

det av Christoffer Kalani medgivna beloppet, dvs. 5 000 kr (jfr tingsrättens 

allmänna uttalanden om skadestånd).   

 

Målsägande RD 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 57.  

 

RD har yrkat skadestånd för kränkning med 125 000 kr samt ränta enligt 6 § 

räntelagen från den 14 april 2014 till dess betalning sker. Av beloppet hänför sig 

35 000 kr till åtalspunkt 1, 30 000 kr till åtalspunkt 2, 20 000 kr till åtalspunkt 3, 

20 000 kr till åtalspunkt 4 och 20 000 kr till åtalspunkt 5. 

   

Christoffer Kalani har erkänt gärningarna, men gjort gällande att brottet utnyttjande 

av barn för sexuell posering samt försöken till det brottet ska bedömas som brott av 

normalgraden. I fråga om det enskilda anspråket har han medgett att betala 15 000 

kr.    
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Tingsrättens bedömning  

 
Skuld 

Genom Christoffer Kalanis erkännande, som stöds av övrig utredning, är det styrkt 

att han gjort sig skyldig till utnyttjande av barn för sexuell posering i ett fall, försök 

till sådant brott i tre fall, barnpornografibrott i ett fall, försök till sådant brott i tre 

fall samt sexuellt ofredande i tio fall, allt i enlighet med gärningsbeskrivningarna. 

Såväl det fullbordade poseringsbrottet som försöken därtill är visserligen allvarliga 

av de skäl som åklagarna angett, men inte så kvalificerade att de bör bedömas som 

grova. De ska istället bedömas som brott av normalgraden (jfr tingsrättens allmänna 

uttalanden om dessa brott).       

 

Skadestånd 

RD har, genom Christoffer Kalanis upprepade brottslighet mot henne, utsatts för en 

allvarlig integritetskränkning. Med hänsyn till att försöksbrotten i sig inte bör anses 

berättiga till någon kränkningsersättning och till vad tingsrätten i övrigt uttalat i sina 

allmänna överväganden om skadestånd bör hon ändå inte tillerkännas ett högre 

skadestånd än Christoffer Kalani medgett att betala, dvs. 15 000 kr.        

 

Målsägande ÅD 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 58.  

 

ÅD har yrkat skadestånd för kränkning med 65 000 kr samt ränta enligt 6 § 

räntelagen från den  14 april 2014 till dess betalning sker. Av beloppet hänför sig 

10 000 kr till åtalspunkt 1, 35 000 kr till åtalspunkt 2 och 20 000 kr till åtalspunkt 3.    

 

Christoffer Kalani har erkänt gärningarna, men gjort gällande att brottet utnyttjande 

av barn för sexuell posering och försöket därtill ska bedömas som brott av 
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normalgraden. I fråga om det enskilda anspråket har han medgett att betala           

10 000 kr.  

 

Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

Genom Christoffer Kalanis erkännande, som stöds av övrig utredning, är det styrkt 

att han gjort sig skyldig till utnyttjande av barn för sexuell posering i ett fall, försök 

till sådant brott i ett fall, barnpornografibrott i ett fall, försök till sådant brott i ett 

fall och sexuellt ofredande i två fall, allt i enlighet med gärningsbeskrivningarna. 

Såväl det fullbordade poseringsbrottet som försöket därtill är visserligen allvarliga, 

främst med hänsyn till ÅD:s ålder, men inte så kvalificerade att de bör bedömas 

som grova. De ska istället bedömas som brott av normalgraden (jfr tingsrättens 

allmänna uttalanden om dessa brott).       

 

Skadestånd 

Genom Christoffer Kalanis brottslighet har ÅD utsatts för en allvarlig 

integritetskränkning. Vid en samlad bedömning av omständigheterna kring brotten 

finner tingsrätten att den kränkningsersättning hon ska tillerkännas ska bestämmas i 

nivå med vad Christoffer Kalani medgett, dvs. till 10 000 kr (jfr tingsrättens 

allmänna uttalanden om skadestånd).  

 

Målsägande JJ 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 59.   

 

JJ har yrkat skadestånd med 45 800 kr samt ränta enligt 6 § räntelagen från den           

7 mars 2014 till dess betalning sker. Av beloppet avser 7 000 kr kränkning hänförlig 

till brottet grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, 10 000 kr kränkning 

hänförlig till de båda sexuella ofredandena och 28 800 kr sveda och värk. JJ har, 
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utöver åklagarnas bevisning, åberopat ett kuratorsintyg till styrkande av sitt anspråk 

på sveda och värk.    

 

Christoffer Kalani har erkänt gärningarna, men invänt att brottet utnyttjande av barn 

för sexuell posering samt försöket därtill ska bedömas som brott av normalgraden. I 

fråga om det enskilda anspråket har han medgett att betala 10 000 kr för kränkning, 

men ingenting för sveda och värk.   

 

Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

Christoffer Kalanis erkännande stöds av övrig utredning. I och med detta är det 

styrkt att han gjort sig skyldig till ett fall av utnyttjande av barn för sexuell posering, 

ett fall av försök till sådant brott, ett fall av barnpornografibrott, ett fall av försök till 

sådant brott samt två fall av sexuellt ofredande. De båda poseringsbrotten är i och 

för sig allvarliga, särskilt med hänsyn till JJ:s låga ålder, men inte så kvalificerade 

att de kan anses som grova.   

 

Skadestånd 

Med hänsyn till att tingsrättens utgångspunkt är att de försöksbrott som                   

Christoffer Kalani gjort sig skyldig till gentemot JJ i sig inte berättigar till någon 

kränkningsersättning och till vad tingsrätten i övrigt uttalat i inledningen av domen 

angående skadestånd bedömer tingsrätten att skälig kränkningsersättning får anses 

motsvara det belopp som han har medgett.       

 
I fråga om sveda och värk har JJ åberopat ett kuratorsintyg. Hennes mamma, JK, 

har också berättat om hennes mående i tiden efter den 7 mars 2014. Denna 

utredning visar i och för sig att JJ mått dåligt i tiden därefter. Enligt JK uppkom 

dock försämringen först i maj 2014 och en mer betydande försämring skedde först i 

december samma år, då JJ kallades till polisförhör. Utredningen ger inget tydligt 
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stöd för att JJ:s försämrade mående berott på Christoffer Kalanis brott. Det kan väl 

så gärna hänga ihop med andra saker, t.ex. att hon i mars 2014 bevittnade brott mot 

sin mamma eller – kanske mer troligt – att Christoffer Kalanis brottslighet 

uppdagades. En särskild svårighet när det gäller att bedöma orsakssambandet är att 

JJ själv inte velat kännas vid att hon utsatts för de brott som avses med åtalet (och 

som tingsrätten funnit styrkta). Med hänsyn till det anförda och då brotten som JJ 

utsatts för inte är så allvarliga att hon bör tillerkännas något schablonmässigt 

bestämt belopp för sveda och värk kan hennes yrkande i den delen inte vinna bifall 

(jfr till det anförda tingsrättens allmänna uttalanden om skadestånd).        

 

Sammanfattningsvis ska Christoffer Kalani förpliktas att betala skadestånd till JJ 

med 10 000 kr.  

 
Målsägande ÖG 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 60.  

 

ÖG har yrkat skadestånd för kränkning med 5 000 kr samt ränta enligt 6 § 

räntelagen från den 4 november 2013 till dess betalning sker.    

 

Christoffer Kalani har erkänt gärningen och medgett det enskilda anspråket. 

 

Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

Genom Christoffer Kalanis erkännande och övrig utredning är det styrkt att han 

gjort sig skyldig till ett fall av sexuellt ofredande i enlighet med åtalet.  

 

Skadestånd 

På grund av Christoffer Kalanis medgivande ska ÖG:s enskilda anspråk bifallas.  
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Målsägande HD 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 61.  

 

HD har yrkat skadestånd för kränkning med 5 000 kr samt ränta enligt 6 § 

räntelagen från den 24 september 2013 till dess betalning sker.    

 

Christoffer Kalani har erkänt gärningen, men motsatt sig bifall till det enskilda 

anspråket.  

 

Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

Genom Christoffer Kalanis erkännande och övrig utredning är det styrkt att han 

gjort sig skyldig till ett fall av sexuellt ofredande i enlighet med åtalet.  

 

Skadestånd 

Det sexuella ofredande som Christoffer Kalani gjort sig skyldig till gentemot HD 

har utgjorts av ett fåtal meningar av sexuell innebörd av förhållandevis lindrigt slag. 

HD har härigenom utsatts för en kränkning, men denna kan inte anses vara så 

allvarlig att hon ska tillerkännas någon kränkningsersättning (jfr tingsrättens 

allmänna uttalanden i fråga om skadestånd). HD:s enskilda anspråk ska följaktligen 

ogillas.  

 

Målsägande UA 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 62. Åklagarna har vid 

huvudförhandlingen återkallat målsägandeförhöret med UA:s mamma, UC.   
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UA har yrkat skadestånd för kränkning med 130 000 kr, varav 100 000 kr hänför sig 

till åtalspunkt 1, 25 000 kr till åtalspunkt 2 och 5 000 kr till åtalspunkt 3, samt ränta 

enligt 6 § räntelagen från den 11 februari 2014 till dess betalning sker. UA har, 

utöver åklagarnas bevisning, åberopat förhör med UC till styrkande av 

skadeståndsanspråket.     

 

Christoffer Kalani har erkänt att han handlat såsom anges i åtalet men, med 

hänvisning både till sin generella inställning och till att han inte kan anses ha 

förmått UA att utföra den sexuella handling som avses med åtalspunkt 1a), bestritt 

ansvar för våldtäkt mot barn och grovt sexuellt övergrepp mot barn enligt den 

åtalspunkten. Han har godtagit att han döms för övriga gärningar, frånsett att 

poseringsbrottet under åtalspunkt 1b) inte ska omfatta den sexuella handlingen 

under åtalspunkt 1a) och att han gjort gällande att de båda poseringsbrotten under 

åtalspunkterna 1b) och 2a) ska bedömas som brott av normalgraden. I fråga om det 

enskilda anspråket har han medgett att betala 35 000 kr.   

 

Skuld 

Av utredningen framgår till en början att Christoffer Kalani hade chattkontakt med 

UA den 23 januari 2014 – den 19 mars 2014 samt att de händelser som omfattas av 

åtalet inträffade den 23-24 januari (åtalspunkt 1), den 24 januari (åtalspunkt 2) samt 

den 7 och 11 februari 2014 (åtalspunkt 3).  

 

Åtalspunkt 1a) 

Av chattkonversationen mellan Christoffer Kalani och UA framgår att UA till 

Christoffer Kalani skickade bl.a. tre bilder där UA ytligt har sina fingrar i sitt 

underliv. Bilderna är tagna direkt i Kik-appen. Innan dessa bilder skickades hade 

Christoffer Kalani skickat bilder på bl.a. sin erigerade penis och upprepade gånger 

skrivit att han ville ”pulla” UA:s underliv.  
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UA har berättat bl.a. att hon kände sig tvungen att vara med och att sammanhanget 

gjorde att hon penetrerade sig själv. Vidare har hon uppgett att hon bara penetrerade 

sig medan bilderna togs.  

 

Christoffer Kalani har uppgett bl.a. att syftet med chatten med UA var att få 

sexuella bilder av henne samt att de bilder som han fick låg inom ramen för vad han 

var ute efter.   

 

Tingsrätten gör avseende denna åtalspunkt följande överväganden. 

 

Christoffer Kalani har skrivit om sex med UA och frågat bl.a. om hon ”pullat” samt 

bett om bilder på hennes underliv. Härigenom har han fått UA att visa upp sig 

sexuellt och skicka bilder på detta till honom. De tre bilder där UA penetrerar sitt 

underliv med sina fingrar har UA skickat sedan Christoffer Kalani skickat bilder på 

sin erigerade penis och skrivit att han ville pulla henne. Christoffer Kalani har 

genom sitt agerande förmått UA att penetrera sitt underliv med sina fingrar. Annat 

har inte framkommit än att det varit fråga om ytlig och kortvarig penetration. 

Christoffer Kalani har således genomfört en sexuell handling med UA via internet. 

Detta gäller trots att den sexuella handlingen inte skett i Christoffer Kalanis direkta 

åsyn. 

 

Den sexuella handlingen kan inte anses vara jämförlig med samlag med hänsyn till 

kränkningens allvar. Christoffer Kalani ska därför inte dömas för våldtäkt mot barn. 

Gärningen är i stället att bedöma om sexuellt övergrepp mot barn. Brottet är varken 

med hänsyn till Christoffer Kalanis tillvägagångssätt eller övriga omständigheter att 

bedöma som grovt. Han ska således dömas för sexuellt övergrepp mot barn av 

normalgraden. (Jfr tingsrättens generella bedömning av de aktuella brotten.) 

 

 

 

167



   
ATTUNDA TINGSRÄTT 
 
Brottmålsenhet 
 
   

DOM 

2016-06-23 
B 1687-14 

 
 
 
 

 

Åtalspunkt 1b) 

Genom Christoffer Kalanis erkännande och övrig utredning är de i åtalspunkt 1b) 

angivna brotten styrkta. Detta inkluderar – i enlighet med tingsrättens ovan gjorda 

överväganden – att han förmått UA att utföra den sexuella handlingen enligt 

åtalspunkt 1a) och att ta och skicka bilder på denna. Christoffer Kalani ska alltså, 

såvitt avser denna åtalspunkt, dömas för ett fall av utnyttjande av barn för sexuell 

posering och ett fall av barnpornografibrott. Det förstnämnda brottet ska vid en 

sammantagen bedömning bedömas som grovt, särskilt med tanke på den avancerade 

posering som UA förmåtts att utföra (jfr tingsrättens allmänna uttalanden om 

poseringsbrotten).      

 

Åtalspunkterna 1c), 2 och 3 

Gärningarna under dessa åtalspunkter är, genom Christoffer Kalanis erkännande 

och övrig utredning, styrkta. Detta innebär att Christoffer Kalani gjort sig skyldig 

till utnyttjande av barn för sexuell posering i ett fall, barnpornografibrott i ett fall 

och sexuellt ofredande i fyra fall. Poseringsbrottet under åtalspunkt 2a) är 

visserligen, på av åklagarna angivna skäl, allvarligt men inte så kvalificerat att det 

ska bedömas som grovt (jfr tingsrättens allmänna överväganden om dessa brott).   

 

Skadestånd 

Christoffer Kalani har gentemot UA befunnits skyldig till ett fall av grovt 

utnyttjande av barn för sexuell posering, ett fall av sådant brott av normalgraden, ett 

fall av sexuellt övergrepp mot barn, två fall av barnpornografibrott och fyra fall av 

sexuellt ofredande. Genom brotten har UA utsatts för en allvarlig kränkning av sin 

personliga integritet. Efter en samlad bedömning av omständigheterna kring brotten 

kommer tingsrätten dock fram till att hennes kränkningsersättning inte bör överstiga 

det belopp som Christoffer Kalani medgett, dvs. 35 000 kr.      
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Målsägande XJ 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 63.  

 

XJ har yrkat skadestånd för kränkning med 10 000 kr samt ränta enligt 6 § 

räntelagen från den 31 oktober 2013 till dess betalning sker.    

 

Christoffer Kalani har erkänt gärningarna och medgett att betala skadestånd med 

5 000 kr.   

 

Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

Genom Christoffer Kalanis erkännande och övrig utredning är det styrkt att han 

gjort sig skyldig till fem fall av sexuellt ofredande i enlighet med åtalet.  

 

Skadestånd 

De sexuella ofredanden som Christoffer Kalani begått mot XJ är var för sig inte så 

allvarliga att de motiverar att kränkningsersättning döms ut, men sammantaget har 

XJ utsatts för en allvarlig integritetskränkning. Denna är dock inte allvarligare än att 

kränkningsersättningen bör stanna vid det belopp som Christoffer Kalani medgett, 

dvs. 5 000 kr (jfr tingsrättens allmänna uttalanden om skadestånd).   

 

Målsägande ZG 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 64.  

 

ZG har yrkat skadestånd för kränkning med 14 000 kr, varav 7 000 kr hänför sig till 

åtalspunkt 1 och 7 000 kr till åtalspunkt 2, samt ränta enligt 6 § räntelagen från den 

19 mars 2014 till dess betalning sker.     
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Christoffer Kalani har erkänt gärningarna. I fråga om det enskilda anspråket har han 

medgett att betala 5 000 kr.   

 

Tingsrättens bedömning  

 
Skuld 

Genom Christoffer Kalanis erkännande och övrig utredning är det styrkt att han 

gjort sig skyldig till två fall av sexuellt ofredande i enlighet med åtalet.  

 

Skadestånd 

Vid en sammantagen bedömning av omständigheterna kring de sexuella 

ofredandena anser tingsrätten att den kränkningsersättning som ZG ska tillerkännas 

inte bör överstiga det av Christoffer Kalani medgivna beloppet, dvs. 5 000 kr (jfr 

tingsrättens allmänna uttalanden om skadestånd).      

 
Målsägande XG 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 65.  

 

XG har yrkat skadestånd för kränkning med 14 000 kr, varav 7 000 kr hänför sig till 

åtalspunkt 1a) och 7 000 kr till åtalspunkt 1b), samt ränta enligt 6 § räntelagen från 

den 13 februari 2014 till dess betalning sker.  

 

Christoffer Kalani har erkänt gärningarna, men invänt att poseringsbrottet ska 

bedömas som ett brott av normalgraden. I fråga om det enskilda anspråket har han 

medgett att betala 5 000 kr.    
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Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

Genom Christoffer Kalanis erkännande och övrig utredning är det styrkt att han 

gjort sig skyldig till försök till utnyttjande av barn för sexuell posering, försök till 

barnpornografibrott och sexuellt ofredande i enlighet med åtalet. Poseringsbrottet 

skulle visserligen ha varit allvarligt om det hade fullbordats, främst med tanke på 

XG:s låga ålder, men inte så kvalificerat att det skulle ha bedömts som grovt. 

 

Skadestånd 

Som framgår av tingsrättens inledande överväganden om skadestånd är tingsrättens 

utgångspunkt att de försöksbrott som Christoffer Kalani befunnits skyldig till 

gentemot XG i sig inte är så allvarliga att de berättigar till kränkningsersättning. 

Med hänsyn till detta och till vad tingsrätten i övrigt uttalat i sitt inledande avsnitt 

om skadestånd bör XG:s kränkningsersättning inte överstiga det belopp som 

Christoffer Kalani medgett, alltså 5 000 kr.   

 

Målsägande WG 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 66.  

 

WG har yrkat skadestånd med 74 000 kr, varav 64 000 kr för kränkning och              

10 000 kr för sveda och värk, samt ränta enligt 6 § räntelagen från den 26 augusti 

2013 till dess betalning sker.  Av kränkningsersättningen hänför sig 50 000 kr till 

åtalspunkt 1, 7 000 kr till åtalspunkt 2 och 7 000 kr till åtalspunkt 3.   

 

Christoffer Kalani har vidgått att det är han som chattat med WG och handlat på det 

sätt som anges i åtalet. Han har dock, med hänvisning till sin generella inställning, 

bestritt ansvar för försök till våldtäkt mot barn och försök till sexuellt övergrepp 

mot barn enligt åtalspunkt 1a). Han har erkänt övriga gärningar och godtagit att han 
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döms för brotten, med det förbehållet att försöket till utnyttjande av barn för sexuell 

posering ska bedömas som ett brott av normalgraden istället för som ett grovt 

sådant brott. I fråga om det enskilda anspråket har han medgett att betala 7 000 kr 

för kränkning, men ingenting för sveda och värk.  

 

Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

 

Åtalspunkt 1a)  

Av utredningen framgår att Christoffer Kalani hade chattkontakt med WG den                 

26 augusti 2013. I chatten uppmanade han henne att hålla sina fingrar på sitt kön 

och föra in fingrar i underlivet samt instruerade han henne hur hon skulle göra för 

att onanera på sig själv. I samband med detta bad han om bilder, med hänvisning till 

att det behövdes för att han skulle kunna se om hon gjorde rätt.   

 

Genom att ha agerat på det beskrivna sättet har Christoffer Kalani försökt förmå 

WG att utföra den sexuella handling på sig själv som beskrivs i åtalet. Han har 

härigenom försökt genomföra en sexuell handling med WG. Detta gäller trots att 

handlingen inte skulle utföras i hans direkta åsyn. Den sexuella handling som han 

försökt genomföra skulle inte, om den hade fullbordats, med hänsyn till 

kränkningens allvar ha varit jämförlig med samlag. Gärningen är därmed inte att 

bedöma som försök till våldtäkt mot barn, utan som försök till sexuellt övergrepp 

mot barn. Detta brott är varken med hänsyn till tillvägagångssättet eller 

omständigheterna i övrigt grovt. Christoffer Kalani ska därmed dömas för försök till 

sexuellt övergrepp mot barn av normalgraden. (Jfr tingsrättens generella bedömning 

av de aktuella brotten.)       
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Åtalspunkterna 1b) och 1c)  

Genom Christoffer Kalanis erkännande och övrig utredning är åtalet beträffande 

dessa åtalspunkter styrkt. Brottet utnyttjande av barn för sexuell posering skulle, om 

det hade fullbordats, ha innefattat en avancerad posering, särskilt som WG bara var 

11 år. Med hänsyn till detta skulle det brottet ha bedömts som grovt (jfr tingsrättens 

allmänna uttalanden om poseringsbrotten). Christoffer Kalani ska därmed dömas för 

försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, försök till 

barnpornografibrott och sexuellt ofredande.    

 

Skadestånd 

Av tingsrättens inledande uttalanden om skadestånd framgår att tingsrättens 

utgångspunkt är att försök till utnyttjande av barn för sexuell posering och försök 

till barnpornografibrott i sig inte är så allvarliga brott att de bör berättiga till 

kränkningsersättning. Det poseringsbrottsförsök som Christoffer Kalani befunnits 

skyldig till mot WG har emellertid avsett ett grovt sådant brott. Därutöver har han 

mot henne befunnits skyldig till försök till sexuellt övergrepp mot barn. Vidare har 

det sexuella ofredandet innefattat flera moment och får anses ha innefattat en 

allvarlig kränkning i sig. En samlad bedömning av omständigheterna kring brotten, 

inbegripande WG:s låga ålder, leder till att hennes kränkningsersättning bör 

överstiga det belopp Christoffer Kalani medgett och bestämmas till 10 000 kr.  

 

WG har dessutom yrkat ersättning för sveda och värk. Hon har emellertid inte 

åberopat någon bevisning till styrkande av den ersättningsposten. Det framgår inte 

heller av utredningen att hon tillfogats ett sådant akut lidande som motiverar att hon 

tillerkänns ersättning för sveda och värk. Mot denna bakgrund och då de brott som 

Christoffer Kalani befunnits skyldig till mot henne inte är så allvarliga att de 

motiverar att ett schablonbelopp döms ut för sveda och värk ska WG:s yrkande i 

denna del lämnas utan bifall.  
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Målsägande DD 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 67.  

 

DD har yrkat skadestånd med 90 000 kr, varav 80 000 kr för kränkning och              

10 000 kr för sveda och värk, samt ränta enligt 6 § räntelagen från den 18 augusti 

2013 till dess betalning sker. Av kränkningsersättningen hänför sig 15 000 kr till var 

och en av åtalspunkterna 1 – 4 samt 5 000 kr till var och en av åtalspunkterna 5 – 8. 

Till styrkande av sitt anspråk på sveda och värk har hon, utöver det egna 

polisförhöret, åberopat målsägandeförhör med sin mamma, DF, samt de 

sakkunnigförhör som hållits i målet med Moa Mannheimer och Anna Norlén.  

 

Christoffer Kalani har erkänt att han chattat med DD och godtagit att han döms för 

de åtalade gärningarna, med följande förbehåll. Beträffande åtalspunkt 1b) har han 

invänt att det inte med tillräcklig säkerhet kan slås fast att han skickat en bild där 

han täckt sitt kön med ena handen och att det sexuella ofredandet därför inte bör 

omfatta det förfarandet. Vidare har anfört att han inte gjort sig skyldig till 

fullbordade brott såvitt avser åtalspunkt 2a), eftersom den bild DD skickat inte varit 

vare sig en poseringsbild eller pornografisk i straffrättslig mening. Han har godtagit 

att han istället döms för försöksbrott avseende den åtalspunkten. Härutöver har han 

gjort gällande att alla de fullbordade poseringsbrotten och försöken till dessa brott 

ska bedömas som brott av normalgraden. I fråga om det enskilda anspråket har han 

medgett att betala 20 000 kr för kränkning, men ingenting för sveda och värk.  

 

Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

Av chattkonversationen mellan Christoffer Kalani och DD framgår att Christoffer 

Kalani upprepade gånger uppmanat DD att skicka bilder på sina bröst samt att DD 

därpå skickat bilder på sina bröst där hon i några fall har ett linne och bh på sig men 
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där brösten ändå är delvis synliga och där fokus är just på brösten. I andra fall är 

brösten nakna. Christoffer Kalani har i chatten också uppmanat DD att skicka en 

bild på sin mage (den 7 augusti 2013, åtalspunkt 2a). Hon har därpå tagit och 

skickat en bild på sig med uppknäppta shorts och med fokus på sin nakna mage. 

Christoffer Kalani har vidare uppmanat DD att ta och skicka bilder på sina bröst i 

enlighet med vad som påstås i åtalspunkterna 5, 7 och 8 men DD avböjde att göra 

det vid dessa tillfällen.  

 

Tingsrätten delar den bedömning som den barnpornografiska granskaren gjort, 

nämligen att alla ifrågavarande bilder är barnpornografiska. Genom att bilderna har 

tagits har DD utfört och medverkat i sexuell posering. Christoffer Kalani har 

således gjort sig skyldig till fyra fall av utnyttjande av barn för sexuell posering och 

fyra fall av barnpornografibrott i enlighet med åtalspunkterna 1 – 4. Härutöver har 

han i enlighet med sitt erkännande, som stöds av övrig utredning, gjort sig skyldig 

till tre fall av försök till poseringbrott, tre fall av försök till barnpornografibrott samt 

åtta fall av sexuellt ofredande. Det framgår av chatten att Christoffer Kalani den                 

6 augusti 2013 till DD skickat en bild där han täcker sitt kön med ena handen. Även 

det förfarandet omfattas således av det sexuella ofredandet i åtalspunkt 1b). 

Poseringsbrotten, både de fullbordade brotten och försöksbrotten, är visserligen 

allvarliga, särskilt med hänsyn till DD:s låga ålder, men inte så svåra att de ska 

bedömas som grova (jfr tingsrättens allmänna uttalanden om dessa brott).   

 

Skadestånd 

Christoffer Kalani har gentemot DD befunnits skyldig till utnyttjande av barn för 

sexuell posering och barnpornografibrott i fyra fall vardera, försök till dessa båda 

brott i tre fall vardera samt sexuellt ofredande i åtta fall. Brotten har inneburit en 

allvarlig kränkning av DD:s personliga integritet, särskilt med tanke på att hon bara 

var 11 år. En samlad bedömning leder till att hennes kränkningsersättning bör 

bestämmas till 25 000 kr (jfr tingsrättens allmänna uttalanden om skadestånd).  
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DD har även begärt ersättning för sveda och värk. Den bevisning som hon har 

åberopat ger emellertid inte tillräckligt stöd för att hon, till följd av just                 

Christoffer Kalanis gärningar, drabbats av sådana psykiska besvär som motiverar att 

hon tillerkänns ersättning för sveda och värk. De brott som Christoffer Kalani har 

gjort sig skyldig till mot henne är inte heller så allvarliga att det, i avsaknad av 

ytterligare utredning, går att tillerkänna henne en schablonmässigt beräknad 

ersättning för sveda och värk. Hennes yrkande om ersättning för sveda och värk ska 

därför inte bifallas.  

 

Målsägande ÖA 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 68.  

 

ÖA har yrkat skadestånd för kränkning med 10 000 kr samt ränta enligt 6 § 

räntelagen på 5 000 kr från den 14 juni 2013 och på 5 000 kr från den 24 januari 

2014. Kränkningsersättningen hänför sig med hälften vardera på de båda 

åtalspunkterna.    

 

Christoffer Kalani har erkänt gärningarna. Hans försvarare har dock pläderingsvis 

bett tingsrätten överväga om gärningen under åtalspunkt 1 varit ägnad att väcka 

obehag. I fråga om det enskilda anspråket har han medgett att betala 5 000 kr samt 

ränta enligt 6 § räntelagen från den 24 januari 2014. Om tingsrätten skulle finna att 

ÖA har rätt till skadestånd för var och en av gärningarna har han vitsordat sättet för 

beräkning av ränta i och för sig.    

 

Tingsrättens bedömning  

 

Skuld  

Genom Christoffer Kalanis erkännande och övrig utredning är det styrkt att han 

handlat såsom anges i gärningsbeskrivningarna. I fråga om åtalspunkt 1 är det alltså 
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styrkt att han i chatten med ÖA skickat en bild på sitt ollon till henne. Även om det 

framgår av texten i chatten att ÖA inte förstått vad bilden föreställt måste 

förfarandet anses ha varit ägnat att väcka obehag hos en nioårig flicka som mycket 

väl kunde ha uppfattat innehållet. Åtalet för sexuellt ofredande enligt åtalspunkt 1 

ska därmed bifallas. Detsamma gäller åtalet för samma brott enligt åtalspunkt 2.   

 

Skadestånd 

Särskilt det sexuella ofredandet under åtalspunkt 2 har inneburit en betydande 

integritetskränkning för ÖA. Sammantaget har ÖA, genom Christoffer Kalanis 

handlande, utsatts för en så allvarlig integritetskränkning som motiverar att hon 

tillerkänns kränkningsersättning. Ersättningens storlek bör dock inte överstiga det 

belopp som Christoffer Kalani medgett att betala, nämligen 5 000 kr (jfr tingsrättens 

allmänna uttalanden om skadestånd).  På beloppet ska ränta utgå från den sista 

brottsdagen, dvs. från den 24 januari 2014.    

 

Målsägande VA 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 69.  

 

VA har yrkat skadestånd för kränkning med 10 000 kr samt ränta enligt 6 § 

räntelagen från den 25 juli 2013 till dess betalning sker.    

 

Christoffer Kalani har erkänt gärningarna. I fråga om det enskilda anspråket har han 

medgett att betala 5 000 kr.  

 

Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

Genom Christoffer Kalanis erkännande och övrig utredning är det styrkt att han 

gjort sig skyldig till två fall av sexuellt ofredande i enlighet med åtalet.  
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Skadestånd 

Vid en sammantagen bedömning av omständigheterna kring de båda sexuella 

ofredandena kommer tingsrätten fram till att VA:s kränkningsersättning inte bör 

överstiga det belopp som Christoffer Kalani medgett att betala, dvs. 5 000 kr (jfr 

tingsrättens allmänna uttalanden om skadestånd).     

 

Målsägande WA 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 70.  

 

WA har yrkat skadestånd med 95 000 kr, varav 85 000 kr för kränkning och                 

10 000 kr för sveda och värk, samt ränta enligt 6 § räntelagen från den 29 januari 

2014 till dess betalning sker. WA har förklarat att de begärda beloppen avser 

samlad ersättning för alla åtalspunkterna. Till styrkande av sitt anspråk på sveda och 

värk har hon åberopat förhör med sig själv samt det sakkunnigförhör som hållits i 

målet med Anna Norlén.  

  

Christoffer Kalani har erkänt gärningarna, men invänt att varken de fullbordade 

poseringsbrotten eller försöken därtill bör bedömas som grova. I fråga om det 

enskilda anspråket har han medgett att betala 20 000 kr för kränkning, men 

ingenting för sveda och värk.  

 

Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

Genom Christoffer Kalanis erkännande och övrig utredning är det styrkt att han har 

handlat så som åklagarna har påstått. Han har gjort sig skyldig till två fall av 

utnyttjande av barn för sexuell posering, tre fall av försök till sådant brott, två fall 

av barnpornografibrott, tre fall av försök till sådant brott samt femton fall av 

sexuellt ofredande.  

178



   
ATTUNDA TINGSRÄTT 
 
Brottmålsenhet 
 
   

DOM 

2016-06-23 
B 1687-14 

 
 
 
 

 

 

När det gäller frågan om de fullbordade poseringsbrotten och försöken därtill ska 

bedömas som grova eller som brott av normalgraden gör tingsrätten följande 

överväganden. 

  

Av innehållet i chatten och WA:s uppgifter har framgått att WA mådde psykiskt 

dåligt under den period då hon chattade med Christoffer Kalani. Hon påtalade det 

för honom under chatten vid flera tillfällen, den första gången den 22 oktober 2013 

då hon berättade att hon var ”fett ledsen” på grund av att hennes syster några 

timmar tidigare hade blivit påkörd av tåget. Den 30 oktober 2013 berättade hon att 

hon dagen innan hade blivit misshandlad och att hon kände sig ”lite dö men annars 

bra”. Den 26 november 2013 skrev hon att alla som hon har hjälpt har vänt henne 

ryggen och att det inte fanns någon som kunde hjälpa henne nu när hon behövde 

hjälp. Hon skrev den 29 januari 2014 att hon kanske hade cancer och att hon 

väntade på provsvaren.  

 

Christoffer Kalani har förklarat att han inte minns hur han tänkte när WA skrev på 

det angivna sättet, men att han på grund av andra erfarenheter ofta förhåller sig 

skeptisk till information av det slag som WA lämnade. Oavsett om det som WA 

skrev var sant eller inte är det emellertid, enligt tingsrättens bedömning, ett tydligt 

tecken på att hon inte mådde bra.       

 

Det förhållandet att Christoffer Kalani, trots att han fått veta att WA mådde psykiskt 

dåligt, fortsatte att uppmana henne att skicka sexuella bilder till honom utgör ett 

försvårande moment avseende poseringsbrotten enligt åtalspunkterna 2 – 5. Det ska 

emellertid noteras att åklagarna inte – vare sig i gärningsbeskrivningarna eller 

tydligt i samband med sakframställningen – som ett skäl för att bedöma dessa brott 

som grova hänvisat till att Christoffer Kalani utnyttjat WA:s mående (jfr t.ex. 

domsbilaga 12). Att bedöma brotten som grova på denna grund är därmed vanskligt 

av processuella skäl (jfr rättsfallet NJA 2003 s. 486). Till detta ska läggas att de 
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bilder som WA skickat och som Christoffer Kalani försökt förmå henne att skicka, 

varit av – relativt sett – mindre kränkande natur. Vidare har WA uppgett att det för 

henne i ett tidigt skede stod klart att Christoffer Kalani var i 20-årsåldern. Avseende 

åtalspunkterna 2 – 5 kan det därmed inte anses vara ett försvårande moment att han 

vilselett WA om sin ålder.          

  

En samlad bedömning leder till att inget av poseringsbrotten, om än allvarliga, bör 

bedömas som grovt (jfr även tingsrättens allmänna uttalanden om dessa brott).       

 

Skadestånd 

De brott som Christoffer Kalani har gjort sig skyldig till mot WA har inneburit en 

allvarlig kränkning av hennes personliga integritet. Vid en samlad bedömning av 

omständigheterna i målet kommer tingsrätten fram till att ersättningen för 

kränkningen bör bestämmas till 25 000 kr (jfr tingsrättens allmänna överväganden 

om skadestånd).  

 

WA har även begärt ersättning för sveda och värk. Den bevisning som hon har 

åberopat ger dock inte tillräckligt stöd för att hon, till följd av Christoffer Kalanis 

gärningar, drabbats av sådana psykiska besvär som motiverar att hon tillerkänns 

ersättning för sveda och värk. De brott som Christoffer Kalani har gjort sig skyldig 

till mot henne är inte heller så allvarliga att det, i avsaknad av ytterligare utredning, 

går att tillerkänna henne en schablonmässigt beräknad ersättning för sveda och värk. 

Hennes yrkande om ersättning för sveda och värk ska därför inte bifallas.  

 

Målsägande RG 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 71.  
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RG har yrkat skadestånd för kränkning med 17 400 kr, varav 15 000 kr för 

kränkning och 2 400 kr för sveda och värk, samt ränta enligt 6 § räntelagen från den 

29 januari 2014 till dess betalning sker.   

 

Christoffer Kalani har erkänt gärningarna, men gjort gällande att poseringsbrottet 

ska bedömas som ett brott av normalgraden. I fråga om det enskilda anspråket har 

han medgett att betala 10 000 kr för kränkning, men ingenting för sveda och värk.  

  

Tingsrättens bedömning  

 

Skuld  

Genom Christoffer Kalanis erkännande och övrig utredning är det utrett att han 

chattat med RG samt gjort sig skyldig till utnyttjande av barn för sexuell posering, 

barnpornografibrott och sexuellt ofredande i enlighet med gärningsbeskrivningen. 

Det sexuella ofredandet framstår som allvarligt, då det var ihärdigt och RG bara var 

nio år. Poseringsbrottet är visserligen allvarligt, särskilt med hänsyn till RG:s ålder, 

men inte så kvalificerat att det bör bedömas som grovt (jfr i fråga om rubriceringen 

tingsrättens allmänna uttalanden om poseringsbrotten samt, såvitt avser betydelsen 

av målsägandens låga ålder, rättsfallet NJA 2011 s. 386).   

 

Skadestånd 

En samlad bedömning av omständigheterna kring brotten leder till att 

kränkningsersättningen bör bestämmas i nivå med vad Christoffer Kalani medgett, 

dvs. till 10 000 kr (jfr tingsrättens allmänna uttalanden om skadestånd).  

 

RG har även begärt ersättning för sveda och värk. Hon har emellertid inte åberopat 

någon bevisning till stöd för att hon till följd av Christoffer Kalanis gärningar 

drabbats av sådana psykiska besvär som motiverar att hon tillerkänns ersättning för 

sveda och värk. De brott som Christoffer Kalani har gjort sig skyldig till mot henne 

är inte heller så allvarliga att det, i avsaknad av ytterligare utredning, går att 
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tillerkänna henne en schablonmässigt beräknad ersättning för sveda och värk. 

Hennes yrkande om ersättning för sveda och värk ska därför inte bifallas.  

 

Målsägande OG 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 72.  

 

OG har yrkat skadestånd med 12 400 kr, varav 10 000 kr för kränkning och               

2 400 kr för sveda och värk, samt ränta enligt 6 § räntelagen från den 26 augusti 

2013 till dess betalning sker.    

 

Christoffer Kalani har erkänt gärningen, men genom sin försvarare pläderingsvis 

bett tingsrätten överväga om det han skrivit till OG varit ägnat att kränka hennes 

sexuella integritet. Han har motsatt sig bifall till skadeståndsanspråket. 

 

Tingsrättens bedömning  

 

Skuld  

Christoffer Kalani har i ett fåtal meningar i chatten med OG skrivit att OG har en 

bra kropp och bra bröst. Med hänsyn till OG:s låga ålder måste dessa meningar 

anses ha varit ägnade att kränka OG:s sexuella integritet. Åtalet för sexuellt 

ofredande ska därmed bifallas.      

 

Skadestånd 

Enligt tingsrättens bedömning har OG inte, till följd av Christoffer Kalanis brott, 

utsatts för en så allvarlig integritetskränkning som krävs för att hon ska kunna 

tillerkännas någon kränkningsersättning (jfr tingsrättens allmänna uttalanden om 

skadestånd).  
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OG har även begärt ersättning för sveda och värk. Hon har emellertid inte åberopat 

någon bevisning till stöd för att hon till följd av Christoffer Kalanis gärningar 

drabbats av sådana psykiska besvär som motiverar att hon tillerkänns ersättning för 

sveda och värk. Det brott som Christoffer Kalani har gjort sig skyldig till mot henne 

är inte heller så allvarligt att det, i avsaknad av ytterligare utredning, går att 

tillerkänna henne en schablonmässigt beräknad ersättning för sveda och värk.  

 

På grund av det anförda ska OG:s skadeståndsanspråk lämnas utan bifall.  

 

Målsägande QG 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 73.  

 

QG har yrkat skadestånd med 12 400 kr, varav 10 000 kr för kränkning och               

2 400 kr för sveda och värk, samt ränta enligt 6 § räntelagen från den 8 februari 

2014 till dess betalning sker.    

 

Christoffer Kalani har erkänt gärningen. I fråga om det enskilda anspråket har han 

medgett att betala 5 000 kr för kränkning, men ingenting för sveda och värk.   

 

Tingsrättens bedömning  

 

Skuld  

Genom Christoffer Kalanis erkännande och övrig utredning är det styrkt att han 

gjort sig skyldig till ett fall av sexuellt ofredande i enlighet med 

gärningsbeskrivningen.    
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Skadestånd 

En samlad bedömning av omständigheterna kring brottet leder till att QG inte bör 

tillerkännas högre kränkningsersättning än Christoffer Kalani medgett att betala, 

dvs. 5 000 kr.  

 
QG har även begärt ersättning för sveda och värk. Hon har emellertid inte åberopat 

någon bevisning till stöd för att hon till följd av Christoffer Kalanis gärningar 

drabbats av sådana psykiska besvär som motiverar att hon tillerkänns ersättning för 

sveda och värk. Det brott som Christoffer Kalani har gjort sig skyldig till mot henne 

är inte heller så allvarligt att det, i avsaknad av ytterligare utredning, går att 

tillerkänna henne en schablonmässigt beräknad ersättning för sveda och värk. 

Hennes yrkande om ersättning för sveda och värk ska därför inte bifallas.  

 
Målsägande MJ 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 74.  

 

MJ har yrkat skadestånd för kränkning med 5 000 kr samt ränta enligt 6 § 

räntelagen från den 27 december 2013 till dess betalning sker.    

 

Christoffer Kalani har erkänt gärningen och medgett det enskilda anspråket.  

 

Tingsrättens bedömning  

 

Skuld  

Genom Christoffer Kalanis erkännande och övrig utredning är det styrkt att han 

gjort sig skyldig till ett fall av sexuellt ofredande i enlighet med 

gärningsbeskrivningen.    

 

Skadestånd 

På grund av Christoffer Kalanis medgivande ska skadeståndsanspråket bifallas.    
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Målsägande NJ och XM 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 75.  

 

NJ har yrkat skadestånd för kränkning med 7 000 kr samt ränta enligt 6 § räntelagen 

från den 2 mars 2014 till dess betalning sker.  

 

XM har yrkat skadestånd för kränkning med 5 000 kr samt ränta enligt 6 § 

räntelagen från den 25 februari 2014 till dess betalning sker.    

 

Christoffer Kalani har erkänt gärningarna, men gjort gällande att brottet utnyttjande 

av barn för sexuell posering samt försöken därtill ska bedömas som brott av 

normalgraden och alltså inte som grova. Han har medgett de enskilda anspråken.  

 

Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

Vad beträffar åtalspunkt 1 har Christoffer Kalani i chatten med NJ skrivit ”Har inte 

du någon sexig bild på dig?” Sedan hon svarat ”nopp” har han skrivit ”nehe … om 

vi blir tsm ska vi skicka såna bilder till varann”. Dessa meningar kan inte anses 

innebära att han bett eller instruerat NJ att posera sexuellt och att skicka 

poseringsbilder (eller barnpornografiska bilder) till honom. I och med detta har han 

inte nått försökspunkten beträffande brotten utnyttjande av barn för sexuell posering 

och barnpornografibrott. Försöksbrotten i åtalspunkt 1 ska därmed, trots att de 

erkänts, ogillas.  

 

Övriga gärningar är genom Christoffer Kalanis erkännande och övrig utredning 

styrkta. Det fullbordade poseringsbrottet enligt åtalspunkt 2a) och försöket till 

sådant brott enligt åtalspunkt 3a) är visserligen allvarliga, främst med hänsyn till 
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målsägandenas låga ålder, men inte så kvalificerade att något av dem ska bedömas 

som grovt (jfr tingsrättens allmänna uttalanden om dessa brott).  

 

Det anförda leder till att Christoffer Kalani ska dömas för utnyttjande av barn för 

sexuell posering och barnpornografibrott i ett fall vardera, försök till dessa båda 

brott i ett fall vardera samt sexuellt ofredande i tre fall.             

 

Skadestånd 

På grund av Christoffer Kalanis medgivanden ska skadeståndsanspråken bifallas. 

  

Målsägande LJ 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 76.  

 

LJ har yrkat skadestånd med 35 000 kr, varav 30 000 kr för kränkning och 5 000 kr 

för sveda och värk, samt ränta enligt 6 § räntelagen från den 14 april 2014 till dess 

betalning sker.    

 

Christoffer Kalani har erkänt gärningarna, men gjort gällande att varken de 

fullbordade brotten utnyttjande av barn för sexuell posering eller försöken till dessa 

brott ska bedömas som grova. I fråga om det enskilda anspråket har han medgett att 

betala 20 000 kr för kränkning, men ingenting för sveda och värk.  

  

Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

Genom Christoffer Kalanis erkännande, som stöds av övrig utredning, är det utrett 

att han handlat såsom anges i gärningsbeskrivningarna och gjort sig skyldig till de 

brott som anges i åtalet.  
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När det gäller frågan om hur poseringsbrotten ska rubriceras konstaterar tingsrätten 

att Christoffer Kalani den 7 april 2014 – alltså det brott som avses med åtalspunkt 4 

– förmått LJ att ta flera bilder på sitt nakna underliv. På en av bilderna har hon, efter 

uppmaning av Christoffer Kalani, dragit isär sina blygdläppar. Det är här fråga om 

en avancerad posering, som i förening med övriga försvårande omständigheter som 

åklagarna angett, gör att poseringsbrottet ska bedömas som grovt. Även det 

fullbordade poseringsbrottet enligt åtalspunkt 5 och försöken till dessa brott enligt 

åtalspunkterna 2 och 3 är på av åklagarna angivna skäl allvarliga, men inte så 

kvalificerade att de ska bedömas som grova (jfr till det anförda tingsrättens 

allmänna uttalanden om poseringsbrotten). 

 

Sammanfattningsvis ska Christoffer Kalani gentemot LJ dömas för ett fall av grovt 

sexuellt utnyttjande av barn för sexuell posering, ett fall av utnyttjande av barn för 

sexuell posering, två fall av försök därtill, tre fall av barnpornografibrott, två fall av 

försök därtill samt tolv fall av sexuellt ofredande.  

        

Skadestånd 

Christoffer Kalani har under flera månaders tid utsatt LJ, som var 11 år, för ett stort 

antal sexualbrott, varav brottet grovt utnyttjande av barn för sexuell posering 

framstår som särskilt allvarligt. Med hänsyn till detta och med utgångspunkt från 

vad tingsrätten uttalat i sitt inledande avsnitt om skadestånd bedömer tingsrätten att 

den av LJ begärda kränkningsersättningen om 30 000 kr är skälig och ska utgå.      

 

LJ har även begärt ersättning för sveda och värk. Hennes mamma (LK) har bl.a. 

berättat att LJ, som tidigare varit öppen och glad, blev väldigt låg under hösten 2014 

och än mer inför polisförhören i december 2014. Varken det som LJ själv berättat 

eller mammans utsaga ger emellertid tillräckligt stöd för att LJ till följd av just 

Christoffer Kalanis gärningar drabbats av sådana psykiska besvär som motiverar att 

hon tillerkänns ersättning för sveda och värk. De brott som Christoffer Kalani har 

gjort sig skyldig till mot henne är inte heller så allvarliga att det, i avsaknad av 
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annan utredning, går att tillerkänna henne en schablonmässigt beräknad ersättning 

för sveda och värk. Hennes yrkande om ersättning för sveda och värk ska därför 

inte bifallas.  

 

Målsägande RM 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 77.  

 

RM har yrkat skadestånd för kränkning med 10 000 kr samt ränta enligt 6 § 

räntelagen från den 26 augusti 2013 till dess betalning sker.    

 

Christoffer Kalani har erkänt gärningarna. I fråga om det enskilda anspråket har han 

medgett att betala 7 000 kr.    

 

Tingsrättens bedömning  

 

Skuld  

Genom Christoffer Kalanis erkännande och övrig utredning är det styrkt att han 

gjort sig skyldig till fem fall av sexuellt ofredande i enlighet med 

gärningsbeskrivningen.    

 

Skadestånd 

RM har genom de sexuella ofredandena utsatts för en allvarlig kränkning av sin 

personliga integritet som ger henne rätt till kränkningsersättning. Den ersättning 

som ska dömas ut bör dock enligt tingsrättens bedömning skäligen inte överstiga det 

av Christoffer Kalani medgivna beloppet, dvs. 7 000 kr (jfr tingsrättens allmänna 

uttalanden om skadestånd).  
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Målsägande WM 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 78.  

 

WM har yrkat skadestånd för kränkning med 30 000 kr samt ränta enligt 6 § 

räntelagen från den 15 februari 2014 till dess betalning sker.    

 

Christoffer Kalani har erkänt att han handlat såsom anges i gärningsbeskrivningarna 

samt godtagit att han döms för de brott som åklagarna påstått, frånsett att han – med 

hänvisning till sin generella inställning – menat att åtalet för försök till grovt 

sexuellt övergrepp mot barn ska ogillas och att han gjort gällande att försöken till 

utnyttjande av barn för sexuell posering ska bedömas som brott av normalgraden. I 

fråga om det enskilda anspråket har han medgett att betala 10 000 kr.  

  

Tingsrättens bedömning 

 

Skuld 

WM har inte hörts vare sig i polisförhör eller vid tingsrätten. Att det varit WM som 

Christoffer Kalani chattat med vid de tillfällen som åklagarna påstått är emellertid 

styrkt genom målsägandeförhöret med hennes mamma WO i förening med den 

skriftliga bevisningen.     

 

Åtalspunkt 1a) 

Christoffer Kalani har i chatten med WM den 19 januari 2014 beskrivit för WM hur 

man ”pullar”, förklarat för henne att han rört på sitt eget könsorgan samt skickat en 

bild till henne där hans könsorgan avtecknar sig under byxorna. Sedan har han 

skrivit: ”Testa o ta på din”. Enligt åklagarna har han härigenom försökt förmå WM 

att beröra sitt kön, varigenom han också försökt genomföra en sexuell handling med 

henne.  

 

189



   
ATTUNDA TINGSRÄTT 
 
Brottmålsenhet 
 
   

DOM 

2016-06-23 
B 1687-14 

 
 
 
 

 

Det som Christoffer Kalani skrivit kan språkligt sett uppfattas antingen som att han 

bett WM att testa att ta en bild på sitt kön eller att testa att beröra sitt kön. Den 

senare tolkningen är i och för sig, sedd utifrån chattens övriga innehåll, mer 

närliggande. Det kan dock knappast uteslutas att Christoffer Kalani menat att WM 

skulle ta en bild på sitt kön. Redan denna språkliga oklarhet gör att försöket till 

sexuellt övergrepp mot barn svårligen kan bifallas.   

 

Till det anförda kan läggas att om Christoffer Kalanis text läses som en uppmaning 

åt WM att testa att beröra sitt kön så har han inte på något sätt preciserat hur hon 

skulle göra detta. Vidare saknas i så fall en samtidig uppmaning åt henne att ta en 

bild på handlingen. Enligt tingsrättens mening utesluter visserligen inte det senare i 

sig att det kan vara så att Christoffer Kalani försökt genomföra en sexuell handling 

med WM. Det manar dock till försiktighet vid bedömningen både av hans uppsåt 

och av handlingens karaktär. Vid en helhetsbedömning av den handling som              

Christoffer Kalani, med den nu angivna tolkningen, skulle ha försökt förmå WM att 

utföra kan det mot denna bakgrund inte anses att denna handling vore allvarligare 

än ett sexuellt ofredande (jfr prop. 2004/05:45 s. 140). Det brottet är inte straffbart 

på försöksstadiet.  

 

På grund av det anförda ska åtalet för försök till grovt sexuellt övergrepp mot barn 

ogillas. 

 

Övriga åtalspunkter          

Övriga åtalspunkter är genom Christoffer Kalanis erkännande och övrig utredning 

styrkta. De fyra försöken till utnyttjande av barn för sexuell posering är visserligen 

allvarliga, främst med hänsyn till WM:s låga ålder. Vidare får det betraktas som en 

försvårande omständighet att Christoffer Kalani i ett par av fallen gett intryck av att 

han kunnat erbjuda bilder på ett pojkband. Efter en sammanvägd bedömning 

kommer tingsrätten ändå fram till att inget av poseringsbrotten, om de hade 
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fullbordats, skulle ha varit att bedöma som grovt (jfr härtill tingsrättens inledande 

uttalanden om dessa brott).     

 

Sammanfattningsvis betyder det anförda att Christoffer Kalani ska dömas för fyra 

fall av försök till utnyttjande av barn för sexuell posering, fyra fall av försök till 

barnpornografibrott och åtta fall av sexuellt ofredande.       

 

Skadestånd 

Som tingsrätten angett i sin övergripande motivering om skadestånd är en 

förutsättning för att kränkningsersättning ska dömas ut att den brottsliga handlingen 

har inneburit en allvarlig kränkning av målsägandens integritet. I linje med vad som 

uttalats i den övergripande motiveringen finner tingsrätten inte visat att WM har 

utsatts för en så allvarlig kränkning genom försöken till utnyttjande av barn för 

sexuell posering och försöken till barnpornografibrott. För de sexuella ofredandena, 

som varit många till antalet och av allvarligt slag, är hon däremot berättigad till 

kränkningsersättning. Skälig sådan ersättning motsvarar enligt tingsrättens mening 

det belopp som Christoffer Kalani medgett, dvs. 10 000 kr.  

 

Målsägande VG 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 79.  

 

VG har yrkat skadestånd för kränkning med 15 000 kr samt ränta enligt 6 § 

räntelagen från den 2 januari 2014 till dess betalning sker.    

 

Christoffer Kalani har erkänt gärningarna, men gjort gällande att brottet utnyttjande 

av barn för sexuell posering inte ska bedömas som grovt. I fråga om det enskilda 

anspråket har han medgett att betala 10 000 kr.  
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Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

Genom Christoffer Kalanis erkännande och övrig utredning är det styrkt att han 

gjort sig skyldig till utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott 

och sexuellt ofredande i enlighet med åtalet.  

 

Till stöd för att poseringsbrottet ska bedömas som grovt har åklagarna bl.a. åberopat 

att Christoffer Kalani genom vilseledande om att han skulle kunna erbjuda VG 

kontakt med ett s.k. pojkband förmått VG att skicka poseringsbilderna. VG har 

emellertid uppgett att hon, redan innan hon skickade bilden på sitt nakna bröst, 

förstod att den hon chattade med inte skulle kunna förmedla denna kontakt. Den av 

åklagarna sålunda åberopade omständigheten kan därmed inte läggas till grund för 

att bedöma brottet som grovt. Det är ändå försvårande att Christoffer Kalani försökt 

vilseleda VG både på det angivna sättet och genom att säga att han var yngre än han 

var samt att han tjatade ihärdigt. Även VG:s låga ålder är en försvårande 

omständighet. En samlad bedömning – där tingsrätten väger in de skickade 

bildernas innehåll – leder trots detta till att poseringsbrottet inte är så kvalificerat att 

det bör bedömas som grovt. Det ska alltså bedömas som ett brott av normalgraden 

(jfr till det anförda tingsrättens generella bedömning av dessa brott).       

 

Skadestånd 

Tingsrätten bedömer, med utgångspunkt från sin övergripande motivering i fråga 

om skadestånd, att skälig kränkningsersättning till VG motsvarar det belopp som 

Christoffer Kalani medgett, dvs. 10 000 kr.       

 

Målsägande BA 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 80.  
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BA har yrkat skadestånd med 150 000 kr, varav 135 000 kr för kränkning och 

15 000 kr för sveda och värk, samt ränta enligt 6 § räntelagen från den 18 december 

2013 till dess betalning sker. BA har, utöver åklagarnas bevisning, åberopat förhör 

med sin mamma BB, även till styrkande av hur BA har reagerat på de brottsliga 

gärningar som hon utsatts för.   

 

Christoffer Kalani har erkänt att han chattat med BA och agerat i enlighet med vad 

som anges i gärningsbeskrivningarna. Han har dock, med hänvisning till sin 

generella inställning, bestritt ansvar för de åtalspunkter som avsett våldtäkt mot 

barn eller sexuellt övergrepp mot barn eller försök därtill. Vidare har han anfört att 

gärningen under åtalspunkt 1a) inte bör bedömas som annat än ett försöksbrott, då 

det inte är utrett att BA onanerat på sig själv. Övriga gärningar har han erkänt och 

godtagit att han döms för, med det förbehållet att brotten utnyttjande av barn för 

sexuell posering enligt hans mening inte ska bedömas som grova. I fråga om det 

enskilda anspråket har han medgett att betala 35 000 kr för kränkning, men 

ingenting för sveda och värk.  

 

Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

 

Allmänt 

Tingsrätten noterar till en början att två polisförhör hållits med BA. I det första 

förhöret bekräftade hon inte att hon hade chattat med Christoffer Kalani. Det gjorde 

hon däremot i det andra förhöret, dock utan att gå in på några detaljer. Genom BA:s 

i det andra förhöret lämnade uppgifter och övrig utredning, däribland förhöret med 

BA:s mamma BB, anser tingsrätten att det är styrkt att det vid samtliga de tillfällen 

som avses med åtalet varit BA som chattat med Christoffer Kalani. Det faktum att 

BA inte själv berättat vad som hänt i samband med chatten gör emellertid att 

förekommande oklarheter i fråga om vad som egentligen syns på vissa av de bilder 
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som åklagarna åberopat som skriftlig bevisning kvarstår. Detta får viss betydelse för 

tingsrättens fortsatta ställningstaganden.        

 

Åtalspunkt 1 

a) Av chatten framgår att Christoffer Kalani den 1 december 2013 skrev bl. a. att 

han skulle vilja ”pulla” BA och uppmanade henne att skicka sexiga bilder på sig. 

Sedan Christoffer Kalani själv skickat bilder på bland annat sitt könsorgan 

uppmanade han BA att röra sin slida. Hon skickade sedan bilder där hon håller sin 

ena hand innanför trosorna och en bild där hon håller handen på sitt kön. I och med 

detta är det utrett att Christoffer Kalani förmått BA att företa en sexuell handling 

genom att hålla handen på sitt kön. Däremot är det inte styrkt att han förmått henne 

att onanera på sig själv. Den sexuella handlingen är inte att bedöma som våldtäkt 

mot barn, då den inte är jämförlig med samlag med hänsyn till kränkningens allvar. 

Gärningen är istället att bedöma som sexuellt övergrepp mot barn. Detta gäller trots 

att gärningen inte skett i Christoffer Kalanis direkta åsyn. Brottet är varken med 

hänsyn till tillvägagångssättet, BA:s låga ålder eller övriga omständigheter att 

bedöma som grovt. Christoffer Kalani ska därför dömas för sexuellt övergrepp mot 

barn av normalgraden (jfr angående rubriceringen tingsrättens generella bedömning 

avseende de nu berörda brotten).  

 

b) Christoffer Kalanis erkännande av gärningarna stöds av övrig utredning. Han ska 

dömas för utnyttjande av barn för sexuell posering och barnpornografibrott. 

Poseringsbrottet bör vid en helhetsbedömning bedömas som grovt, främst med 

hänsyn till att BA förmåtts att utföra avancerad posering genom att bl.a. beröra sitt 

blottade kön samt att sära på blygdläpparna (jfr tingsrättens generella bedömning av 

poseringsbrotten). Christoffer Kalani ska också dömas för barnpornografibrott. 

 

c) Genom Christoffer Kalanis erkännande, som stöds av övrig utredning, är åtalet 

styrkt. Han ska dömas för sexuellt ofredande.  
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Åtalspunkt 2 

Genom Christoffer Kalanis erkännande och övrig utredning är det styrkt att han 

gjort sig skyldig till sexuellt ofredande i enlighet med gärningsbeskrivningen. 

 

Åtalspunkt 3 

a) Av chatten framgår att BA den 3 december 2013, efter komplimanger och 

smicker, skickat bilder till Christoffer Kalani där hon håller sin ena hand innanför 

sina trosor. Något senare, kl. 18:35:21, har hon skickat en bild där hon ser ut att ha 

en penna i sin slida. Det framgår emellertid inte av chatten att Christoffer Kalani 

uppmanat BA eller på annat sätt förmått henne till att ta och skicka en sådan bild. 

Kl. 18:47:30 har BA skickat en ny bild där hon ser ut att ha en penna i sin slida. 

Emellertid framgår det inte tillräckligt tydligt av bilden att pennan verkligen är i 

slidan. Det kan därför inte uteslutas att BA håller pennan utanpå sitt könsorgan. Kl. 

19:42:56 har BA, efter att Christoffer Kalani frågat om hon inte kan ”pulla” med 

pennan eller ett finger, skickat en bild där hon har ett finger i sin slida. Något senare 

har hon skrivit att hon inte visste att det var ”så skönt”. Hon har därpå frågat 

Christoffer Kalani om han ville ha fler bilder när hon ”pullar”, varpå hon skickat en 

bild där hon har två fingrar i slidan (kl. 19:47:22) och en bild med tre fingrar i 

slidan (kl. 19:48:43). De två sistnämnda bilderna förefaller BA ha tagit och skickat 

utan att Christoffer Kalani bett om bilderna. Därtill syns inte heller på dessa bilder 

tillräckligt tydligt att BA:s fingrar verkligen är i hennes slida.   

 

Sammanfattningsvis är det styrkt att Christoffer Kalani har förmått BA att ta och 

skicka en bild där hon håller ett finger i sin slida. Av BA:s kommentar att hon inte 

visste att det var ”så skönt” och hennes senare fråga om Christoffer Kalani ville ha 

fler bilder när hon ”pullar” kan den slutsatsen dras att Christoffer Kalani förmått 

henne att onanera i anslutning till att hon tog bilden som skickades kl. 19:42:56. 

Den sexuella handlingen är inte att bedöma som våldtäkt mot barn, då den inte är 

jämförlig med samlag med hänsyn till kränkningens allvar. Gärningen är istället att 

bedöma som sexuellt övergrepp mot barn. Detta gäller trots att gärningen inte skett i 
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Christoffer Kalanis direkta åsyn. Brottet är varken med hänsyn till 

tillvägagångssättet, BA:s låga ålder eller övriga omständigheter att bedöma som 

grovt. Christoffer Kalani ska därför dömas för sexuellt övergrepp mot barn av 

normalgraden.  

 

b) Christoffer Kalanis erkännande av gärningarna stöds av övrig utredning. Han ska 

dömas för utnyttjande av barn för sexuell posering och barnpornografibrott. 

Poseringsbrottet bör bedömas som grovt med hänsyn till att målsäganden förmåtts 

att utföra avancerad posering genom att bl.a. skicka in bild där hon för in ett finger i 

underlivet.  

 

c) Genom Christoffer Kalanis erkännande, som stöds av övrig utredning, är åtalet 

styrkt. Han ska dömas för sexuellt ofredande.  

 

Åtalspunkt 4 

Christoffer Kalani har i chatten den 7 december 2013 bett BA att testa att föra in en 

penna i sitt underliv samt att skicka en bild på detta. Han har härigenom försökt 

förmå henne att utföra en sexuell handling på sig själv. Särskilt med tanke på vad 

BA hade gjort några dagar tidigare måste det anses ha förelegat fara för att hon 

skulle utföra handlingen. Om BA hade gjort det som Christoffer Kalani bad om 

skulle det ha inneburit att han hade genomfört en sexuell handling med henne. 

Denna handling skulle inte, med hänsyn till kränkningens allvar, ha varit jämförlig 

med samlag. Christoffer Kalanis handlande kan därmed inte bedömas som försök 

till våldtäkt mot barn. Det ska istället bedömas som försök till sexuellt övergrepp 

mot barn. Brottet är i och för sig, på av åklagarna angivna skäl, allvarligt men inte 

så kvalificerat att det ska bedömas som grovt.    

 

Åtalspunkt 5 

Christoffer Kalani har i chatten den 18 december 2013 bett BA att testa att pulla i 

sin rumpa med ett finger eller en penna. Han har härigenom försökt förmå henne att 
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utföra en sexuell handling på sig själv. Särskilt med tanke på vad BA hade gjort 

några veckor tidigare måste det anses ha förelegat fara för att hon skulle utföra 

handlingen. Om BA hade gjort det som Christoffer Kalani bad om skulle det ha 

inneburit att han hade genomfört en sexuell handling med henne. Denna handling 

skulle inte, med hänsyn till kränkningens allvar, ha varit jämförlig med samlag. 

Christoffer Kalanis handlande kan därmed inte bedömas som försök till våldtäkt 

mot barn. Det ska istället bedömas som försök till sexuellt övergrepp mot barn. 

Brottet är i och för sig, på av åklagarna angivna skäl, allvarligt men inte så 

kvalificerat att det ska bedömas som grovt.   

 

Härutöver har Christoffer Kalani i enlighet med sitt erkännande som stöds av övrig 

utredning gjort sig skyldig till utnyttjande av barn för sexuell posering och 

barnpornografibrott. Poseringsbrottet är visserligen allvarligt, främst med tanke på 

BA:s ålder, men inte så kvalificerat att det bör bedömas som grovt (jfr tingsrättens 

generella uttalanden om dessa brott).        

 

Skadestånd 

Christoffer Kalani har gentemot BA befunnits skyldig till sexuellt övergrepp mot 

barn i två fall, försök därtill i två fall, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering 

i två fall, utnyttjande av barn för sexuell posering i ett fall, barnpornografibrott i tre 

fall och sexuellt ofredande i fyra fall. Brotten har sammantagna inneburit en 

allvarlig kränkning av BA:s integritet. Skälig kränkningsersättning överstiger dock 

inte det av Christoffer Kalani medgivna beloppet, dvs. 35 000 kr (jfr tingsrättens 

allmänna uttalanden om kränkningsersättning).  

 

BA har även yrkat ersättning för sveda och värk. Genom förhören med henne själv 

och hennes mamma har det framkommit att hon slutit sig och inte velat berätta om 

vad hon utsatts för ens för sina närmaste. Av utredningen kan i och för sig inte dras 

någon bestämd slutsats i fråga om vilket akut psykiskt lidande hon tillfogats genom 

Christoffer Kalanis handlande. De brott hon utsatts för har emellertid varit så 
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allvarliga att det, även i avsaknad av tydlig utredning, får anses möjligt att döma ut 

en schablonmässigt bestämd ersättning om 5 000 kr för sveda och värk (jfr vad 

tingsrätten skrivit om detta i domens inledande avsnitt om skadestånd).                  

 

Sammantaget ska alltså Christoffer Kalani förpliktas att betala skadestånd till BA 

med 40 000 kr.  

 

Målsägande CA 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 81.  

 

CA har yrkat skadestånd med 85 000 kr, varav 75 000 kr för kränkning och 10 000 

kr för sveda och värk, samt ränta enligt 6 § räntelagen från den 13 augusti 2013, till 

dess betalning sker.    

 

Med anledning av att åklagarna, som framgår av domsbilaga 81, lagt ned åtalet 

enligt åtalspunkterna 4 och 9 samt CA, genom sitt målsägandebiträde, förklarat att 

hon inte vill överta åtalet i dessa delar, har Christoffer Kalani begärt att tingsrätten 

såvitt avser de nämnda åtalspunkterna ogillar åtalet.   

 

Christoffer Kalani har i övrigt erkänt att han chattat med CA och agerat i enlighet 

med vad som anges i gärningsbeskrivningarna. Han har dock, med hänvisning till 

sin generella inställning, bestritt ansvar för grovt sexuellt övergrepp mot barn enligt 

åtalspunkt 6a). Vidare har han bestritt ansvar för utnyttjande av barn för sexuell 

posering enligt åtalspunkt 1a), med hänvisning till att han inte förmått CA att ta 

bilder på sin nakna kropp på det sätt som hon gjort. Avseende den åtalspunkten har 

han erkänt att han gjort sig skyldig till barnpornografibrott i enlighet med 

åklagarnas justerade alternativyrkande. Övriga gärningar har han erkänt och 

godtagit att han döms för, med det förbehållet att brotten utnyttjande av barn för 

sexuell posering och försöken därtill enligt hans mening inte ska bedömas som 
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grova. I fråga om det enskilda anspråket har han medgett att betala 20 000 kr för 

kränkning, men ingenting för sveda och värk.  

 

Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

 

Åtalspunkterna 4 och 9 

Eftersom åklagarna lagt ned åtalet enligt dessa åtalspunkter och CA inte tagit över 

åtalet ska, i enlighet med Christoffer Kalanis yrkande, frikännande dom meddelas 

med stöd av 20 kap. 9 § andra stycket rättegångsbalken.  

 

Åtalspunkt 1 

a) Christoffer Kalani har i chatten med CA den 7 augusti 2013 pratat allmänt med 

CA om att de skulle skicka bilder till varandra. Han har också skickat en bild på sin 

sida och ena arm, där han visat sin solbränna. På morgonen den 8 augusti 2013 har 

CA till Christoffer Kalani skickat fyra bilder på sina nakna bröst. Det kan inte 

genom innehållet i chatten eller övrig utredning anses visat att Christoffer Kalani – 

vare sig den 8 augusti 2013 som anges i gärningsbeskrivningen eller dagen 

dessförinnan – förmått CA att utföra och medverka i sexuell posering. På grund av 

det anförda ska åtalet för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering ogillas. 

Däremot ska Christoffer Kalani, i enlighet med sitt erkännande som stöds av övrig 

utredning, dömas för barnpornografibrott enligt åklagarnas andrahandsyrkande.   

 

b) Genom Christoffer Kalanis erkännande, som stöds av övrig utredning, är åtalet 

styrkt. Han ska dömas för sexuellt ofredande.  

 

Åtalspunkt 3 

a) Christoffer Kalani har i chatten med CA den 8 augusti 2013 skrivit ”Ta en bild 

när du har fingeret i snippan”. Något senare har hon skickat en bild där hon håller 
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en fingerspets på sitt underliv.  Det är härigenom styrkt att Christoffer Kalani 

förmått CA att utföra en sexuell handling på sig själv. Detta innebär i sin tur, i 

enlighet med tingsrättens generella bedömning, att det är styrkt att han genomfört 

en sexuell handling med henne. Han har därmed gjort sig skyldig till sexuellt 

övergrepp mot barn. Även om brottet framstår som underordnat till poseringsbrottet 

i åtalspunkt 3b) finns det enligt tingsrättens bedömning inget hinder mot att döma 

särskilt för det sexuella övergreppet. Detta brott är dock inte – vare sig med hänsyn 

till CA:s ålder, Christoffer Kalanis tillvägagångssätt eller omständigheterna i övrigt 

– att bedöma som grovt (jfr tingsrättens generella bedömning av dessa brott).   

     

b) Genom Christoffer Kalanis erkännande och övrig utredning är åtalet styrkt. 

Christoffer Kalani ska således dömas för utnyttjande av barn för sexuell posering 

och barnpornografibrott i enlighet med gärningsbeskrivningen. Poseringen har varit 

av avancerat slag, varför poseringsbrottet ska bedömas som grovt (jfr tingsrättens 

generella bedömning av poseringsbrotten).  

 

c) Genom Christoffer Kalanis erkännande, som stöds av övrig utredning, är åtalet 

styrkt. Han ska dömas för sexuellt ofredande.    

 

Åtalspunkterna 2 och 5 – 8   

Genom Christoffer Kalanis erkännande och övrig utredning är det styrkt att han 

gjort sig skyldig till de brott som omfattas av återstående åtalspunkter (dvs. 

åtalspunkterna 2 samt 5 – 8). Det fullbordade brottet utnyttjande av barn för sexuell 

posering enligt åtalspunkt 5a) samt försöken till sådant brott enligt åtalspunkterna 

6a) och 8a) är visserligen allvarliga, främst med hänsyn till CA:s ålder, men inte så 

kvalificerade att de ska bedömas som grova (jfr tingsrättens generella bedömning av 

poseringsbrotten). Övriga gärningar ska bedömas som åklagarna angett.  
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Skadestånd 

Christoffer Kalani har mot CA befunnits skyldig till grovt utnyttjande av barn för 

sexuell posering i ett fall, utnyttjande av barn för sexuell posering i ett fall, sexuellt 

övergrepp mot barn i ett fall, barnpornografibrott i tre fall, försök till utnyttjande av 

barn för sexuell posering i två fall, försök till barnpornografibrott i två fall och 

sexuellt ofredande i sex fall. Vid en samlad bedömning finner tingsrätten att den 

kränkningsersättning som ska utgå för brotten bör bestämmas till 25 000 kr (jfr 

tingsrättens övergripande bedömning avseende skadestånd).  

 

CA har även yrkat ersättning för sveda och värk. Hon har emellertid inte lagt fram 

någon utredning som styrker hennes anspråk. De brott hon utsatts för är inte heller 

så allvarliga att tingsrätten bedömer att det är möjligt att, även i avsaknad av sådan 

utredning, ersätta henne för sveda och värk (jfr tingsrättens allmänna uttalanden om 

schablonersättning). CA:s anspråk på ersättning för sveda och värk ska därmed 

lämnas utan bifall.      

        

Målsägande NA 

 

Åklagarnas yrkanden och bevisning, se domsbilaga 82.  

 

NA har yrkat skadestånd med 77 000 kr – varav 65 000 kr för kränkning, 10 000 kr 

för sveda och värk samt 2 000 kr för utlägg för två begagnade mobiltelefoner, som 

hennes familj köpt på grund av att hennes mobiltelefoner var i beslag under flera 

månader – samt ränta enligt 6 § räntelagen från den 13 januari 2014 till dess 

betalning sker.    

 

Christoffer Kalani har erkänt att han chattat med NA och godtagit att han döms för 

gärningarna frånsett gärningen under åtalspunkt 1a), där han med hänvisning till sin 

generella inställning bestritt ansvar för försök till våldtäkt mot barn och försök till 

grovt sexuellt övergrepp mot barn. Vidare har han gjort gällande att brotten 
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utnyttjande av barn för sexuell posering ska bedömas som brott av normalgraden 

istället för som grova. I fråga om det enskilda anspråket har han medgett att betala 

15 000 kr för kränkning, men ingenting för sveda och värk eller för utlägg för köp 

av två mobiltelefoner. När det gäller den sistnämnda posten har han inte vitsordat 

något belopp och invänt att det inte finns något adekvat orsakssamband mellan hans 

brott och NA:s inköpskostnad.    

   

Tingsrättens bedömning  

 

Skuld 

 

Åtalspunkt 1 

a) Christoffer Kalani har i chatten till NA bl.a. skrivit: ”Smeka dig där nere … ta in 

ett finger i den slida så att du stönar för att det e så skönt…” samt ”Testa att smeka 

hela din, och ta din fingerspets lite i ditt hål där nere.” I och med detta har han 

försökt förmå NA att utföra den sexuella handling på sig själv som anges i åtalet. 

Det har förelegat fara för att hon skulle göra som hon blivit ombedd eller så har 

sådan fara varit utesluten på grund av tillfälliga omständigheter. Det sagda betyder i 

sin tur att Christoffer Kalani försökt genomföra en sexuell handling med NA. Detta 

gäller även om han inte frågat efter en bild i samband med att han bett henne utföra 

den sexuella handlingen. Den sexuella handlingen skulle inte, om den hade 

fullbordats, med hänsyn till kränkningens allvar ha varit jämförlig med samlag. 

Christoffer Kalani ska därför inte dömas för försök till våldtäkt mot barn. Han ska 

istället dömas för försök till sexuellt övergrepp mot barn. Detta brott är inte – vare 

sig med hänsyn till NA:s ålder, Christoffer Kalanis tillvägagångssätt eller 

omständigheterna i övrigt att bedöma som grovt (jfr till det anförda tingsrättens 

generella bedömning av brotten våldtäkt mot barn och sexuellt övergrepp mot barn). 

 

b och c) Genom Christoffer Kalanis erkännande och övrig utredning är det vidare 

styrkt att han gjort sig skyldig till försök till utnyttjande av barn för sexuell 
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posering, försök till barnpornografibrott och sexuellt ofredande i enlighet med 

åtalspunkterna b och c). Poseringsbrottet skulle visserligen ha varit allvarligt om det 

hade fullbordats, främst med hänsyn till NA:s ålder, men inte så kvalificerat att det 

hade bedömts som grovt (jfr tingsrättens generella bedömning av poseringsbrotten).   

       

Åtalspunkt 5 

Genom Christoffer Kalanis erkännande och övrig utredning är det styrkt att han 

gjort sig skyldig till försök till utnyttjande av barn för sexuell posering, försök till 

barnpornografibrott och sexuellt ofredande i enlighet med gärningsbeskrivningarna. 

Poseringsbrottet skulle visserligen ha varit allvarligt om det hade fullbordats, främst 

med hänsyn till NA:s ålder, men inte så kvalificerat att det hade bedömts som grovt.   

 

Åtalspunkterna 2 – 4, 6 och 7 

Genom Christoffer Kalanis erkännande som stöds av övrig utredning är det styrkt 

att han gjort sig skyldig till fem fall av sexuellt ofredande i enlighet med 

gärningsbeskrivningarna under dessa åtalspunkter.  

 

Skadestånd 

Christoffer Kalani har mot NA befunnits skyldig till ett fall av försök till sexuellt 

övergrepp mot barn, två fall av försök till sexuellt utnyttjande av barn för sexuell 

posering, två fall av försök till barnpornografibrott och sju fall av sexuellt 

ofredande. Som framgår av tingsrättens inledande överväganden om skadestånd är 

det domstolens utgångspunkt att försök till utnyttjande av barn för sexuell posering 

och försök till barnpornografibrott i allmänhet inte ger rätt till kränkningsersättning. 

Med beaktande av bl.a. detta bör den kränkningsersättning som NA ska tillerkännas 

inte överstiga det belopp som Christoffer Kalani medgett, dvs. 15 000 kr.  

 

NA har även yrkat ersättning för sveda och värk. Hon har emellertid inte lagt fram 

någon utredning som styrker hennes anspråk. De brott hon utsatts för är inte heller 

så allvarliga att tingsrätten bedömer att det är möjligt att, även i avsaknad av sådan 
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utredning, ersätta henne för sveda och värk (jfr tingsrättens allmänna uttalanden om 

schablonersättning).  NA:s anspråk på ersättning för sveda och värk ska följaktligen 

lämnas utan bifall.      

 
När det slutligen gäller NA:s yrkande om ersättning för inköp av två begagnade 

mobiltelefoner bedömer tingsrätten att det inte kan anses visat att det föreligger 

adekvat kausalitet mellan den skada som NA påstår sig ha drabbats av och 

Christoffer Kalanis brott mot henne. Detta gäller särskilt som det inte är klarlagt 

vilka möjligheter NA haft att kunna få tillbaka de beslagtagna mobiltelefonerna 

tidigare. Härutöver kan noteras att ett bifall till NA:s ersättningsanspråk i denna del 

skulle medföra att hon gör en obehörig vinst, eftersom hon i så fall både ersätts för 

de nya motbiltelefonerna och fått tillbaka de i beslag tagna telefonerna. Mot denna 

bakgrund ska hennes ersättningsanspråk också i denna del lämnas utan bifall.      

 

PÅFÖLJD 

 

Christoffer Kalani är 22 år gammal och har inte tidigare dömts för brott. Han döms 

nu för en mycket omfattande sexualbrottslighet via internet mot ett stort antal barn 

som var mellan fem och fjorton år då han begick brotten. Brottsligheten pågick 

under tiden juni 2013 till april 2014, då han själv var nitton och tjugo år gammal. 

Brottslighetens samlade straffvärde påverkas till stor del av att han döms för tretton 

fall av grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. Minimistraffet för detta brott 

är sex månaders fängelse. Straffvärdet påverkas även av den övriga brottsligheten, 

nämligen åtta fall av sexuellt övergrepp mot barn, sju fall av försök till sådant brott, 

ett fall av försök till grovt sådant brott, 33 fall av utnyttjande av barn för sexuell 

posering av normalgraden, 59 fall av försök till sådant brott, sex fall av försök till 

grovt sådant brott, 263 fall av sexuellt ofredande, 50 fall av barnpornografibrott och 

63 fall av försök till sådant brott. 

 

204



   
ATTUNDA TINGSRÄTT 
 
Brottmålsenhet 
 
   

DOM 

2016-06-23 
B 1687-14 

 
 
 
 

 

Christoffer Kalani har letat på internet efter unga flickor och när han fått kontakt har 

han som regel oriktigt uppgett sig vara betydligt yngre än han varit i syfte att få 

flickorna att fortsätta chattkonversationerna med honom. Vid gradindelningen av 

brotten har tingsrätten inte fäst avgörande betydelse vid att han vilselett 

målsägandena om sin ålder eller vid att brottsligheten skett systematiskt. Dessa 

omständigheter beaktar tingsrätten däremot som försvårande vid bedömningen av 

straffvärdet (se 29 kap. 2 § första stycket sjätte punkten brottsbalken).  

 

Vid bestämmandet av Christoffer Kalanis brottslighets samlade straffvärde har 

tingsrätten, utöver vad som sägs i föregående stycke, vägt in vad som anförts i 

rättsfall från Högsta domstolen och litteratur om bestämmande av straffvärde vid 

flerfaldig brottslighet (se rättsfallet NJA 2008 s. 359 och Borgeke, Att bestämma 

påföljd för brott, 2 uppl., s 151 ff.). Tingsrätten anmärker dock att särskilt Borgekes 

andra tabell (under 3.4.3) synes leda till alltför lindriga resultat i en situation som 

denna, med mångfaldig brottslighet riktad mot ett mycket stort antal målsägande 

med tydliga systematiska inslag. Denna tabell verkar inte heller ha följts fullt ut av 

vare sig tings- eller hovrätter i liknande mål. Det kan här också tilläggas att en 

tillämpning av Borgekes modell skulle föra med sig att tingsrätten i princip måste 

bortse från de närmare 300 sexuella ofredandena vid påföljdsbestämningen. Detta 

anser tingsrätten inte vara möjligt att göra, särskilt inte som ett flertal av dessa brott 

varit förhållandevis allvarliga.      

 

Tingsrätten har också funnit skäl att jämföra med underrättsavgöranden avseende 

likartad brottslighet från senare år. Några sådana är Uppsala tingsrätts dom den         

30 oktober 2012 i mål B 746-12, Gotlands tingsrätts dom den 30 december 2014 i 

mål B 1178-13, Nacka tingsrätts dom den 12 mars 2015 i mål B 586-14, 

Helsingsborgs tingsrätts dom den 22 september 2015 i mål B 3029-14 och                 

Ystads tingsrätts dom den 15 januari 2016 i mål B 1614-14. Alla dessa domar har 

avsett sexualbrott via internet. Gemensamt för dem är att den straffvärdemässiga 

tyngdpunkten, precis som i detta mål, torde ha legat på de grova sexuella 
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utnyttjandena av barn för sexuell posering (även om ett par av domarna innefattat 

andra allvarliga brott, såsom grovt barnpornografibrott). I domarna från Gotlands 

tingsrätt och Nacka tingsrätt var det fråga om mångfaldigt fler grova poseringsbrott 

än Christoffer Kalani befunnits skyldig till. Straffvärdet för de tilltalade som gjort 

sig skyldiga till de allvarligaste brotten i de domarna ansågs motsvara fem års 

fängelse. (Att straffet i domen från Gotlands tingsrätt skärptes av Svea hovrätt 

sedan hovrätten även dömt för andra ännu allvarligare brott saknar i detta 

sammanhang betydelse.) I de tre andra tingsrättsdomarna dömdes de tilltalade för 

klart färre grova poseringsbrott än Christoffer Kalani döms för. De samlade 

straffvärdena i de domarna motsvarade enligt domstolarna 2,5 – 3 års fängelse. Av 

viss, om än inte särskilt stor, betydelse är att Christoffer Kalani gjort sig skyldig till 

brott mot ännu flera barn än de tilltalade i de nu berörda domarna.    

 

Tingsrättens slutsats blir att det samlade straffvärdet för Christoffer Kalanis brott 

motsvarar ca fyra års fängelse.   

 

Vid sidan av straffvärdet kan det övervägas om andra omständigheter ska beaktas 

vid straffmätningen. Det som parterna har berört i sina pläderingar är framför allt 

tidsutdräkten mellan brotten och lagföringen, det förhållandet att Christoffer Kalani 

erkänt brotten samt Christoffer Kalanis egen ålder vid tidpunkten för brotten (jfr        

29 kap. 5 § första stycket tredje och femte punkterna samt 29 kap. 7 § första stycket 

brottsbalken). Med anledning av detta gör tingsrätten följande överväganden.      

   

Det har nu gått drygt två år sedan Christoffer Kalani begick det sista av de aktuella 

brotten. Särskilt med beaktande av det stora antalet målsägande och att de är bosatta 

på olika platser i så gott som hela landet, något som har påverkat utredningens 

omfattning och längd, bör den tid som har förflutit sedan brotten begicks inte 

inverka på straffmätningen. Inte heller det förhållandet att Christoffer Kalani har 

varit frihetsberövad i målet under knappt två månader utgör i detta sammanhang en 

beaktansvärd förmildrande omständighet.  
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Vid huvudförhandlingen har Christoffer Kalani genomgående erkänt att han handlat 

så som åklagarna har påstått. Under förundersökningen förnekade han till en början 

brott. Först sedan hans mobiltelefon tagits i beslag fann han för gott att erkänna. Vid 

huvudförhandlingen har han sagt sig inte minnas någon av målsägandena eller 

någon av chattkonversationerna. Denna hans uppgift har i hög grad karaktär av att 

vara en efterhandskonstruktion, som rätten inte fäster tilltro till. Han kan därmed, 

även om han medgett ansvar för gärningarna, inte anses ha medverkat till 

utredningen på sådant sätt att det ska beaktas vid straffmätningen.  

 

Av 29 kap. 7 § första stycket brottsbalken framgår att om någon begått ett brott 

innan han fyllt 21 år ska hans eller hennes ungdom beaktas vid straffmätningen. Av 

detta följer att Christoffer Kalanis ålder vid tidpunkten för brotten ska beaktas. För 

den som begår brott som nittonåring brukar straffet bestämmas till ungefär 2/3 av 

straffet för en vuxen och för den som begår brott som tjugoåring till 3/4 eller 4/5 (se 

Borgeke, a.a. s. 219 ff.). Flertalet av de allvarligaste brotten som Christoffer Kalani 

nu döms för har han begått när han var tjugo år gammal. Åtskilliga av brotten har 

han emellertid begått redan när han var nitton år. Tingsrätten finner mot bakgrund 

av det anförda att det s.k. straffmätningsvärdet för hans del, med beaktande av hans 

ungdom, bör reduceras till ca 3/4 av det ovan nämnda straffvärdet, dvs. till fängelse 

tre år.               

 

Christoffer Kalani har sedan slutet av augusti 2014 kontakt med psykolog inom 

sjukvården och har deltagit i samtalsbehandling. I ett intyg, som åberopats av 

honom, har leg. psykologerna Maria Breide och Katarina Öberg, båda verksamma 

vid Centrum för Andrologi och Sexualmedicin, bedömt att Christoffer Kalani skulle 

gynnas av en strukturerad behandling som Kriminalvårdens program Relation och 

Samlevnad (ROS) erbjuder. Frivården har bedömt honom vara lämplig att delta i 

detta program samt föreslagit att påföljden ska bestämmas till skyddstillsyn med 

särskild behandlingsplan gällande deltagande i ROS. Frivården har vidare bedömt 
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honom vara lämplig för samhällstjänst. Christoffer Kalani har samtyckt till att följa 

den upprättade behandlingsplanen och att utföra samhällstjänst. Han har också 

under huvudförhandlingen gett uttryck för uppriktig ånger över sitt beteende och de 

konsekvenser det har fått för målsägandena.  

 

Eftersom Christoffer Kalani begick brotten innan fyllde 21 år krävs, enligt 30 kap.  

5 § andra stycket brottsbaken, särskilda skäl för att bestämma påföljden till 

fängelse. Trots det som sägs i föregående stycke finns det – med hänsyn till 

brottslighetens art och höga straffvärde – sådana särskilda skäl. Den påföljden ska 

alltså väljas. Mot bakgrund av det ovan anförda ska strafftiden bestämmas till tre år.  

 

HÄKTNING 

 
Pläderingsvis har åklagarna yrkat att tingsrätten, för det fall Christoffer Kalani döms 

för våldtäkt mot barn eller grovt sexuellt övergrepp mot barn, ska häkta honom i 

samband med domen, på den grunden att det finns risk för att han avviker eller på 

annat sätt undandrar sig straff (s. k. flyktfara) Tingsrätten, som inte dömer 

Christoffer Kalani för något av dessa båda brott (men väl för ett fall av försök till 

sistnämnda brott), anser inte att det finns en sådan flyktfara att det är motiverat att 

häkta honom nu. Åklagarnas yrkande om häktning ska därmed lämnas utan bifall.     

 

ERSÄTTNING TILL FÖRSVARARE OCH MÅLSÄGANDEBITRÄDEN 

 

Åklagarna har getts tillfälle att yttra sig över de båda offentliga försvararnas och 

samtliga målsägandebiträdenas ersättningsanspråk. De har inte framfört några 

invändningar mot något av anspråken.                

 

En offentlig försvarare och ett målsägandebiträde har rätt till skälig ersättning för 

arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget har krävt. Ersättningen för arbete ska 
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bestämmas med utgångspunkt i den tidsåtgång som är rimlig med hänsyn till 

uppdragets art och omfattning och med tillämpning av en timkostnadsnorm. 

 

Tingsrätten finner, med utgångspunkt från uppdragens art och omfattning, 

arbetsredogörelsernas utformning och övrigt för rätten känt material, att flertalet av 

de i målet framställda ersättningsanspråken är skäliga. När det gäller de båda 

offentliga försvararna och ett antal målsägandebiträden gör dock tingsrätten, som 

kommer att framgå av det följande, vissa nedsättningar. Nedsättningarna avser 

genomgående posten ”arbete”.     

 

Innan tingsrätten redovisar sina överväganden avseende de ersättningsanspråk som 

inte fullt ut godtas finns det skäl att notera följande om domslutets utformning. 

Flertalet målsägandebiträden har biträtt fler än en målsägande. Tingsrätten har i 

görligaste mån delat upp biträdenas ersättningsbeslut så att varje punkt i domslutet 

ska motsvara ett biträdesuppdrag. Beträffande ett par av biträdena har detta dock 

inte bedömts vara möjligt utifrån hur kostnadsräkningar och arbetsredogörelser 

utformats. Dessa biträden har tillerkänts ett gemensamt belopp för alla sina 

uppdrag. I domslutet är ersättningsbesluten avseende de båda försvararna intagna 

först. Ersättningsbesluten avseende målsägandebiträdena följer den ordning som 

åtalen i målet behandlats.           

 

Försvararnas ersättningar  

 

Henrik Olsson Lilja och Björn Rothpfeffer har varit förordnade som offentliga 

försvarare för Christoffer Kalani från den 20 maj 2014 respektive den 24 september 

2015. De har yrkat ersättning för bl.a. 1 078 respektive 817 timmars arbete. 

Tingsrätten, vars uppfattning är att båda försvararna tillvaratagit Christoffer Kalanis 

intressen på bästa sätt, ifrågasätter inte att de – i förekommande fall genom 

substituerande kollega – lagt ned den tid de begärt ersättning för. Frågan är 

209



   
ATTUNDA TINGSRÄTT 
 
Brottmålsenhet 
 
   

DOM 

2016-06-23 
B 1687-14 

 
 
 
 

 

emellertid om tingsrätten har tillräckligt underlag att slå fast att deras respektive 

tidsåtgång varit rimlig med hänsyn till deras uppdrags art och omfattning.   

 

Vilka krav som ska ställas på försvarares kostnadsräkningar får bedömas från fall 

till fall och ställas i relation till uppdragets och målets karaktär. Om ersättningen     

– som nu är aktuellt – inte ska bedömas enligt taxa ska räkningen innehålla en 

arbetsredogörelse. Denna ska vara så utförlig att ersättningsanspråkets skälighet kan 

bedömas och innefatta uppgift om tidsåtgången för varje åtgärd som inte är 

rutinmässig (se 3 § förordningen [1997:406] om offentlig försvarare m.m. jämförd 

med 20 § rättshjälpsförordningen [1997:404]). Det ställs alltså betydande krav på en 

arbetsredogörelse. Generellt sett bör kraven på en sådan redogörelse ställas än högre 

när – som i detta fall – målet är omfattande och de begärda arvodena höga. 

Vägledande vid utformningen och bedömningen av arbetsredogörelsen bör vara 

vilka upplysningar som den beslutande domstolen – med beaktande av också övrigt 

tillgängligt underlag – behöver för sin prövning. Det bör emellertid vid 

utformningen av arbetsredogörelsen beaktas att ersättningen kan bli föremål för 

överklagande och överprövning i högre instans. Om arbetsredogörelsen inte är 

tillräckligt specificerad kan det gå ut över försvararen, om domstolen inte anser sig 

ha tillräckligt underlag att ändå slå fast att begärd ersättning i sin helhet är skälig. 

(Se till det anförda rättsfallet NJA 2008 s. 223). 

 

I sina arbetsredogörelser har varken Henrik Olsson Lilja eller Björn Rothpfeffer 

särredovisat tidsåtgången för någon enskild åtgärd. De har istället utformat 

arbetsredogörelserna så att de först månadsvis redovisat vilka åtgärder de vidtagit, 

varpå de angett att månadens arbete inte understigit ett visst antal timmar. Detta 

innebär en avvikelse från de krav som ställs på arbetsredogörelser av förevarande 

slag, vilket försvårar tingsrättens skälighetsbedömning. Total tidsåtgång avseende 

de förhör och förhandlingar vid vilka försvaret varit representerat är i och för sig för 

tingsrätten tillgänglig information. Däremot är det t.ex. vanskligt för tingsrätten att 

– i avsaknad av ytterligare upplysningar – bilda sig en klar uppfattning om vilka och 
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hur omfattande handlingar försvaret gått igenom inför barnförhören hos polisen, hur 

lång tid genomgångarna tagit och hur lång tid genomgångarna av anteckningarna 

efter förhören tagit. I vad mån tidsåtgången för dessa åtgärder är rimlig – eller om 

den blivit längre än vad som skäligen kan krävas t.ex. på grund av att försvaret satt 

andra i sitt ställe – är än mer svårbedömt. Det nämnda exemplet har betydelse 

främst för bedömningen av Henrik Olsson Liljas arvode.  

 

Tingsrätten noterar vidare att den sammanlagda tidsåtgången för de båda 

försvararna i november och december 2015 uppgick till 273 respektive 218 timmar, 

tid som till övervägande del avsett genomgång av förundersökningsprotokoll. Även 

med beaktande av förundersökningsprotokollets omfattning (knappt 8 000 sidor), av 

det mycket stora antalet brottsanklagelser mot Christoffer Kalani (drygt 500 brott) 

och av att Christoffer Kalani först i ett sent skede delgavs misstankar om våldtäkt 

mot barn framstår den tid som försvararna lagt ned särskilt under den här perioden 

som alltför stor. Detta gäller inte minst som Christoffer Kalani redan tidigare hade 

erkänt att det varit han som chattat med alla målsägandena och som åtskilliga 

chattloggar och dialogförhör med barn bör ha kunnat läsas förhållandevis snabbt. 

Av försvararnas arbetsredogörelser står vidare inte klart att de har utnyttjat sig av 

sådana samordningsvinster som bör ha varit möjliga att göra, med tanke på att de 

varit två och att brottsmisstankarna mot deras huvudman bestått av särskiljbara 

ärenden.                                      

          

Beträffande Björn Rothpfeffer framstår också hans totalt nedlagda tid (817 timmar)  

som osedvanligt stor sedd i relation till den tid han varit förordnad som försvarare 

(åtta månader från förordnandet till huvudförhandlingens slut) och 

förhandlingstiden (för Björn Rothpfeffers del klart under 150 timmar). Vid denna 

bedömning har tingsrätten vägt in de omständigheter som, enligt vad som sägs i 

föregående stycke, kan tala för både en längre och kortare tidsåtgång än normalt. 

Vad gäller Henrik Olsson Lilja är det svårare att göra några jämförelser utifrån 

211



   
ATTUNDA TINGSRÄTT 
 
Brottmålsenhet 
 
   

DOM 

2016-06-23 
B 1687-14 

 
 
 
 

 

förhandlingstid, med tanke på den tid långa tid han varit försvarare och det stora 

antalet barnförhör som han, själv eller genom annan, medverkat vid.        

 

Värt att nämna är härutöver att en mindre del (totalt 24 timmar) av Björn 

Rothpfeffers arvodesanspråk för arbete avser ersättning för s.k. omställningstid som 

uppstått på grund av att vissa förhandlingsdagar kortats ned eller ställts in. Till stöd 

för att han har rätt till ersättning för denna tid har han hänvisat till rättsfallet NJA 

2010 s. 206.  

 

I det nämnda rättsfallet anförde Högsta domstolen bl.a. att det faktum att 

domstolsförhandlingar kan behöva genomföras på annat sätt än planerat inte är 

något anmärkningsvärt och att den som åtar sig ett uppdrag som offentlig försvarare 

måste förväntas ha beredskap för detta. Högsta domstolen uttalade vidare att 

ersättning för icke utnyttjad omställningstid – ett slags avbeställningsersättning – 

som riktmärke kan aktualiseras endast om försvararens närvaro vid en förhandling 

minskar med fem hela dagar och – med undantag av mycket långa förhandlingar – 

att så sker mindre än en vecka i förväg (se angående de ytterligare förutsättningarna 

p. 8 – 11 i rättsfallet).  

 

De omdispositioner av förhandlingsschemat som successivt gjorts i detta mål har 

var för sig inte i något fall med kort varsel inneburit ens tillnärmelsevis så markanta 

tidsförkortningar som anges som riktmärke i det nyss nämnda rättsfallet. Med 

hänsyn till detta och till de övriga utgångspunkterna i rättsfallet anser inte 

tingsrätten att det finns förutsättningar för att tillerkänna Björn Rothpfeffer begärd 

ersättning för omställningstid. 

   

En sammantagen bedömning leder till att tingsrätten inte anser sig ha underlag att 

slå fast att rimlig tidsåtgång för arbete för Henrik Olsson Lilja respektive                   

Björn Rothpfeffer motsvarar mer än 950 respektive 700 timmar. Deras ersättningar 

bör bestämmas med utgångspunkt från detta ställningstagande.        
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Målsägandebiträdenas ersättningar 

    

Barbara Klasson har för sitt uppdrag som målsägandebiträde för ÅG begärt 

ersättning för bl.a. 52 timmars arbete. Hon har bl.a. fordrat betalt för att ett par 

förhandlingsdagar kortats ned och i ett fall ställts in samt, som hon får uppfattas, 

menat att detta fört med sig att hon inte kunnat utföra annat debiterbart arbete under 

den uppkomna tiden. Mot bakgrund av att hennes närvaro vid huvudförhandlingen 

inte, med kort varsel, kommit att minskas med fem hela arbetsdagar är denna 

ersättning (ett slags avbeställningsersättning) inte ersättningsgill (se rättsfallet           

NJA 2010 s. 206 p. 8 – 11). Det är också noterbart att Barbara Klasson, utan att 

hänvisa till principerna om onyttig tid, avseende sin fjärde förhandlingsdag, som 

pågått mellan kl. 09.00 och 14.35 med en timmes lunchpaus, begärt ersättning för 

sex timmars arbete. Även i övrigt framstår hennes ersättningsanspråk, i ljuset av 

uppdragets art och omfattning och vid en jämförelse med övriga biträdens anspråk, 

som alltför väl tilltaget. Detta gäller särskilt de sammanlagt 18 timmar som hon lagt 

ned mellan förundersökningens färdigställande och huvudförhandlingens början. 

Tingsrätten finner vid en samlad bedömning att Barbara Klasson får anses skäligen 

gottgjord med ett belopp som motsvarar 35 timmars arbete.            

 

Nathalie Lacotte, som varit målsägandebiträde för AA, TD, ÅA och XA, har utan 

att uttryckligen ange det i sina arbetsredogörelser, debiterat för utebliven 

förhandlingstid på samma sätt som Barbara Klasson (se ovan). Som tingsrätten nyss 

nämnt är inte omständigheterna sådana att hon kan tillerkännas ersättning för 

förkortad förhandlingstid eller inställd förhandling (se NJA 2010 s. 206). Vidare har 

Nathalie Lacotte såvitt avser alla uppdragen begärt ersättning för att upprätta sina 

kostnadsräkningar. Sådant arbete är som utgångspunkt inte ersättningsgillt (jfr         

NJA 2008 s. 223). Hennes ersättningspost ”avslutande åtgärder, genomgång av 
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dom, kontakter med föräldrar m.m.” uppgår till 4 – 5 timmar per uppdrag. Detta är 

klart mer än de allra flesta andra målsägandebiträdena och kan inte anses rimligt. 

Även i övrigt framstår den av henne nedlagda tidsåtgången som tilltagen något i 

överkant. En sammantagen bedömning leder till att hon bör tillerkännas tio timmar 

mindre per uppdrag än hon begärt (vilket bl.a. leder till att hennes tidsåtgång för XA 

hamnar i nivå med Ann-Christin Danielssons för KA; då har tingsrätten ändå 

godtagit att båda dessa, som två av tre biträden, inställt sig till sista 

förhandlingsdagen utan att ha varit kallade dit).       

 

Ann-Christin Danielsson har för sitt uppdrag som målsägandebiträde för ÖD begärt 

ersättning för 43 timmars arbete. Åtalet avseende ÖD har avsett en åtalspunkt (av 

åklagaren rubricerad som grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, 

barnpornografibrott och sexuellt ofredande), som Christoffer Kalani erkänt. I ljuset 

av detta framstår Ann-Christin Danielssons arbete – som bl.a. innefattat mer än tio 

timmars genomgång av förundersökningsprotokoll och fem timmars avslutande 

åtgärder – som alltför väl tilltaget. Hon får mot denna bakgrund anses skäligen 

tillgodosedd med ett belopp motsvarande 35 timmars arbete.   

 

Charlotte Nordström, som varit målsägandebiträde för IA, PJ, ZA, DA, QA, UM, 

TM, JA och HA, har fordrat ersättning för 219,5 timmars arbete. Formellt tillträdde 

hon uppdragen först den 27 januari 2016. Av hennes arbetsredogörelser framgår 

dock att hon begär betalt för åtgärder från den 16 oktober 2015. Tingsrätten godtar 

– som utgångspunkt – att hon tillerkänns ersättning för åtgärder mellan den               

16 oktober 2015 och den 27 januari 2016, eftersom åtgärderna annars skulle vara 

ersättningsgilla för den som tidigare innehade uppdragen, dvs. hennes byråkollega 

advokaten Elisabeth Massi Fritz.  

 

När det gäller skäligheten av Charlotte Nordströms ersättningsanspråk gör 

tingsrätten följande överväganden. Till en början ska sägas att Charlotte Nordström 

varit mycket engagerad och av allt att döma ytterst förtjänstfullt tillvaratagit sina 
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huvudmäns intressen. Frågan är ändå om den av henne nedlagda tiden i sin helhet 

kan anses ha varit skäligen påkallad. Det ska här först noteras att hon och 

företrädaren Elisabeth Massi Fritz tillsammans har begärt ersättning för ca 270 

timmars arbete, vilket utslaget per målsägande blir ca 30 timmar. Detta är mer per 

målsägande än övriga målsägandebiträden som haft fler än ett uppdrag, vilket är 

anmärkningsvärt med tanke på de samordningsvinster det måste innebära att 

företräda många målsägande. Bara en sådan sak som att gemensam förhandlingstid, 

genomgång av gemensamma protokoll och övervägande av skadeståndsanspråk kan 

slås ut på nio istället för på någon eller några enstaka innebär en betydande 

tidsbesparing per ärende.  

 

Att Charlotte Nordströms och Elisabeth Massi Fritz sammalagda tidsåtgång varit 

stor kan, enligt tingsrättens mening, inte motiveras av att deras uppdrag varit mer 

komplicerade än genomsnittet. Visserligen tillhör ett par av deras klienter – HA och 

JA – dem som utsatts för den mest allvarliga brottsligheten som Christoffer Kalani 

varit åtalad för. Flera av deras andra klienter har emellertid utsatts för relativt sett 

mindre allvarlig brottslighet. Den förhållandevis stora tidsåtgången är inte heller, 

enligt advokaterna själva (se aktbil. 1007), föranledd av målsägandebiträdesbytet i 

sig. Tingsrätten anser vidare att Charlotte Nordström lagt ned alltför mycket tid på 

vissa åtgärder, såsom rättsutredande och övrig icke klient-specifik hantering av 

skadeståndsanspråk (drygt 20 timmar) och förberedelse inför huvudförhandlingens 

allmänna delar (15 timmar). Noterbart är vidare att hon begärt ersättning för tre 

timmars arbete för att förbereda en sammanfattande plädering till en avslutande 

förhandlingsdag, till vilken hon inte varit kallad (och till vilken endast tre av 

trettiotre biträden inställt sig), samtidigt som det inte fallit inom hennes uppdrag att 

ha överblick över hela målet och som hon redan tidigare slutfört talan avseende alla 

sina huvudmän i för dem relevanta avseenden, samt för två timmars arbete för att 

skriva ut förundersökningsprotokoll. De båda sistnämnda åtgärderna kan – om 

något – bara berättiga till en liten ersättning. Sammantaget menar tingsrätten att 

Charlotte Nordström lagt ned mer tid än vad som kan anses rimligt och att hennes 
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ersättning för arbete skäligen bör bestämmas till ett belopp som motsvarar 180 

timmars arbete.          

  

Robert Nyström, som varit målsägandebiträde för VJ, UG och WJ, har för dessa 

uppdrag fordrat ersättning för en arbetsinsats om 78 timmar och 50 minuter. Av 

hans arbetsredogörelse framgår att han lagt ned ca 22 timmar på att gå igenom 

förundersökningsprotokollet, ca 18 timmar på att förbereda sig inför 

huvudförhandlingsdagarna samt att han begärt betydande ersättning för att han inte i 

full utsträckning kunnat utnyttja onyttig tid beträffande de förhandlingsdagar som 

tagit kortare tid än planerat. Tingsrätten bedömer att vad han begärt i sistnämnda 

avseende inte är ersättningsgillt (se rättsfallet NJA 2010 s. 206) och att det arbete 

han i övrigt lagt ned inte i sin helhet varit skäligen påkallat för att ta tillvara hans 

huvudmäns intressen. Detta gäller särskilt som åtalen mot Christoffer Kalani i dessa 

delar avsett ett fåtal åtalspunkter av relativt sett mindre allvarlig karaktär, vilka 

Christoffer Kalani erkänt. Skälig ersättning för Robert Nyströms uppdrag får, med 

beaktande av det nu anförda, anses motsvara en tidsåtgång om 60 timmars arbete.          

 

Cilla Lindahl, som varit målsägandebiträde för MJ, NJ, XM och LJ, har begärt 

ersättning för bl.a. 78 timmars arbete. Den tidsåtgång hon redovisat i sin 

arbetsredogörelse uppgår dock inte till mer än 70,7 timmars arbete.  Med hänsyn till 

detta och med beaktande av hennes fyra uppdrags art och omfattning bör hon 

tillerkännas ett belopp motsvarande den redovisade tiden (70,7 timmars arbete).  

 

-------- 

 

Med hänsyn till det straff och de skadeståndssanktioner som Christoffer Kalani får 

vidkännas genom denna dom samt till vad som blivit upplyst om hans ekonomiska 

förhållanden ska kostnaderna för försvararna och målsägandebiträdena stanna på 

staten.    

       

216





   
ATTUNDA TINGSRÄTT 
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SKILJAKTIGA MENINGAR 

 

Nämndemannen Mia Hinndal Bellander är skiljaktig enligt följande.  

 

De åtalspunkter som avser våldtäkt mot barn eller sexuellt övergrepp mot barn 

alternativt försök till dessa brott ska enligt min mening ogillas. Detta beror på att 

det enligt min uppfattning inte kan anses att Christoffer Kalani genomfört – eller 

försökt genomföra – sexuella handlingar med barn, då han inte förmått dem eller 

försökt förmå dem att inför honom utföra handlingar på sig själva (jfr rättsfallet 

NJA 2015 s. 501).   

 

I fråga om åtalspunkt 1 i domsbilaga 33 gör jag dessutom följande överväganden. 

Av chatten mellan Christoffer Kalani och TJ framgår att TJ själv skrev att hon 

kunde ta ett kort när hon hade ett finger i sitt underliv innan Christoffer Kalani bad 

om en sådan bild. Hon frågade sedan två gånger till om hon skulle skicka en sådan 

bild innan Christoffer Kalani svarade ja. På Christoffer Kalanis fråga om hon 

”pullade” svarade hon ja. Skeendet var väsentligen detsamma innan TJ förde in 

fingrar i sin anus och skickade bilder på det. Även på grund av det nu anförda – och 

alltså oberoende av min generella ståndpunkt avseende de aktuella brotten – kan det  

inte anses visat att Christoffer Kalani förmått TJ att utföra någon av de sexuella 

handlingar som anges i åtalspunkt 1a). Åtalet enligt den åtalspunkten ska även av 

detta skäl ogillas. Mina överväganden leder vidare till att poseringsbrottet under 

åtalspunkt 1b) omfattar färre bilder (de mest avancerade bilderna enligt 1a) 

exkluderas) än de som anges i gärningsbeskrivningen. Poseringsbrottet ska i och 

med detta bedömas som ett brott av normalgraden.        

 

I fråga om åtalspunkt 1a) i domsbilaga 47 gör jag följande överväganden. Den bild 

som YJ skickat till Christoffer Kalani är enligt min mening inte barnpornografisk. 

Christoffer Kalani kan i och med detta inte heller anses ha förmått YJ att utföra eller 

medverka i sexuell posering. Christoffer Kalani kan alltså inte dömas för 
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fullbordade brott enligt denna åtalspunkt. Beträffande åklagarnas 

andrahandsyrkande om försöksbrott noterar jag att Christoffer Kalani, efter det att 

den bild som avses med det påstådda fullbordade brottet, inte bett om några 

ytterligare bilder. Christoffer Kalani kan därmed inte heller dömas för försöksbrott. 

Åtalet enligt denna åtalspunkt ska därför ogillas.             

 

Beträffande målsägande BA:s skadeståndsanspråk i anslutning till domsbilaga 80 

delar jag majoritetens uppfattning i fråga om kränkning. Däremot anser jag att det 

saknas förutsättningar att ersätta henne för sveda och värk. Enligt min mening ska 

BA alltså tillerkännas 35 000 kr i skadestånd.             

 

Överröstad i dessa frågor är jag i övrigt ense med majoriteten.  

 

Nämndemannen Anna-Lisa Jatko är skiljaktig enligt följande.  

 

I fråga om hur Christoffer Kalanis handlande gentemot EA enligt åtalspunkt 1a) i 

domsbilaga 35 ska bedömas gör jag följande överväganden. Jag delar majoritetens 

bedömningar av vad som är styrkt och om att Christoffer Kalani inte ska dömas för 

våldtäkt mot barn. Även enligt min mening har han dock gjort sig skyldig till 

sexuellt övergrepp mot barn. Vid genomförandet av detta övergrepp har han på ett 

hänsynslöst sätt utnyttjat EA, bl.a. genom att han förmått henne att få sin femåriga 

närståendes (GA) fingrar placerade på sitt underliv och genom att de sexuella 

handlingar som EA förmåtts utföra på sig själv utförts i en annan närståendes (FA) 

närvaro. Med hänsyn särskilt till detta bör det sexuella övergreppet mot barn 

bedömas som grovt.   

 

Även Christoffer Kalanis brott enligt åtalspunkt 1a) i domsbilaga 62 bör enligt min 

mening bedömas som ett grovt sexuellt övergrepp mot barn. Anledningen till det är 

att Christoffer Kalanis handlande måste anses ha inneburit ett hänsynslöst 
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utnyttjande av UA av de skäl som åklagarna angett och då Christoffer Kalani använt 

sig av ett mycket grovt språk mot UA före, under och strax efter övergreppet.   

 

Överröstad i dessa frågor är jag i övrigt ense med majoriteten.                                                  
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Målsägande under 18 år 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

1 Kalani, Christoffer     
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 19931023-9513 Sverige 08-58013831   
 Adress 

 
  Russingränd 15, 175 57  JÄRFÄLLA    

 Offentlig försvarare/ombud 
  Henrik Olsson Lilja och Björn Rothpfeffer 

 Frihetsberövande m.m. 

  
 Delgivningsuppgifter 

   
 

Ansvarsyrkanden m.m. 
 
GROVT UTNYTTJANDE AV BARN FÖR SEXUELL POSERING, 
BARNPORNOGRAFIBROTT och SEXUELLT OFREDANDE (0201-
K172936-14) 
 
Målsägande 
Sekretess TD som företräds av målsägandebiträde Natalie Lacotte 
 
Gärningar  
a) Kalani har den 28 februari 2014 – den 1 mars 2014, i sitt hem i Järfälla eller 
på annan plats i Stockholms län eller Sverige, via internet främjat och utnyttjat 
att TD, som då var 10 år, utfört och medverkat i sexuell posering genom att 
förmå TD att ta bilder på sina bröst, på sin mage samt på sina ben när hon 
endast är iklädd trosor. Hon har sedan skickat bilderna till honom via internet. 
Bilderna har sedan sparats i Kalanis mobiltelefon. Kalani har genom det 
beskrivna även skildrat barn i pornografisk bild. 
 
Poseringsbrottet är grovt med hänsyn dels till tillvägagångssättet där Kalani 
vilselett målsäganden om sin ålder, dels till målsägandens låga ålder. Brottet är 
därutöver grovt med hänsyn till att det utgjort ett led i en verksamhet som 
bedrivits i stor omfattning och avsett många målsägande i låg ålder. 
 

 

TR mål: B 1687-14  
Handl.: OVR 

Attunda tingsrätt 
Box 940 
191 29  SOLLENTUNA 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3752
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Anna Bengtsson 2015-12-15 Handläggare 101-23

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 950 Tingsvägen 7 010-562 50 00 registrator.aknorrort-stockholm@aklagare.se
19129  SOLLENTUNA

Telefax

010-562 55 62

1(2)
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Kalani har insett eller i vart fall haft skälig anledning att anta att målsäganden 
under tiden ovanstående gärning begåtts var under 15 år.  
 
b) Kalani har i kontakten med TD den 28 februari 2014 – den 1 mars 2014 även 
sexuellt ofredat henne genom att via internet skriva ord och meningar med 
sexuell innebörd till henne samt skicka bilder till henne på sitt ohöljda 
könsorgan, där han håller handen innanför byxan samt på sin stjärt. Förfarandet 
har varit ägnat att väcka obehag och kränka målsägandens sexuella integritet. 
 
Lagrum 
6 kap 8 § 1 st och 3 st brottsbalken 
6 kap 10 § 2 st brottsbalken 
16 kap 10 a § 1 st 1 p brottsbalken 
    
Bevisning 
Muntlig bevisning 

 Förhör med målsäganden TD angående hennes kontakter med Kalani, 
till styrkande av att Kalani förövat brottsliga gärningar mot henne enligt 
åtalet. Sker genom uppspelning av DVD-skiva om ca 50 minuter.  

 Förhör med tilltalade Christoffer Kalani - erkänner  
 

Skriftlig bevisning 

 Chatt (fup sid 8-39) till styrkande av att Kalani har förövat brottsliga 
gärningar mot TD enligt åtalet. 

 Granskningsprotokoll (fup s 62-64) till styrkande av att Kalani skildrat 
barn i pornografisk bild. 

 PM granskning av bilder (fup sid 65-66) till styrkande av att Kalani 
skildrat barn i pornografisk bild. 

 PM granskade bilders ursprung (fup sid 68) till styrkande av att 
bilderna som målsäganden skickat är tagna direkt i applikationen KIK.  

 Bilder (tilläggsprotokoll – sekretessbilaga sid 1-6) till styrkande av att 
Kalani förövat brottsliga gärningar mot TD enligt åtalet. 

 Syn på fullständig chatt med samtliga bilder där även barnpornografi 
ingår. Åklagaren tar med utrustning härför. 

 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3752
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Anna Bengtsson 2015-12-15 Handläggare 101-23
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Målsägande under 18 år 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

1 Kalani, Christoffer     
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 19931023-9513 Sverige 08-58013831   
 Adress 

 
  Russingränd 15, 175 57  JÄRFÄLLA    

 Offentlig försvarare/ombud 
  Henrik Olsson Lilja och Björn Rothpfeffer 

 Frihetsberövande m.m. 

  
 Delgivningsuppgifter 

   
 

Ansvarsyrkanden m.m. 
 
SEXUELLT OFREDANDE (0201-K185153-14) 
 
Målsägande 
Sekretess ÅA som företräds av målsägandebiträde Natalie Lacotte 
 
Gärning 
Kalani har den 28 mars 2014 i sitt hem i Järfälla eller på annan plats i 
Stockholms län eller Sverige, sexuellt ofredat ÅA, som då var 11 år, genom att 
via internet skriva ord och meningar med sexuell innebörd till henne samt 
skicka bilder till henne där han håller handen innanför byxan. Förfarandet har 
varit ägnat att väcka obehag och kränka målsägandens sexuella integritet.  
 
Lagrum 
6 kap 10 § 2 st brottsbalken 
    
Bevisning 
Muntlig bevisning 

 Förhör med målsäganden ÅA angående hennes kontakter med Kalani, 
till styrkande av att Kalani förövat brottsliga gärningar mot henne enligt 
åtalet. Sker genom uppspelning av DVD-skiva om ca 35 minuter.  

 Förhör med tilltalade Christoffer Kalani - erkänner  
  
 
 

 

TR mål: B 1687-14  
Handl.: OVR 

Attunda tingsrätt 
Box 940 
191 29  SOLLENTUNA 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3770
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Anna Bengtsson 2015-12-15 Handläggare 101-23

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 950 Tingsvägen 7 010-562 50 00 registrator.aknorrort-stockholm@aklagare.se
19129  SOLLENTUNA

Telefax

010-562 55 62
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Skriftlig bevisning 

 Chatt (fup sid 7-22) till styrkande av att Kalani har förövat brottsliga 
gärningar mot ÅA enligt åtalet. 

 Bilder (tilläggsprotokoll – sekretessbilaga sid 2-8) till styrkande av att 
Kalani förövat brottsliga gärningar mot ÅA enligt åtalet.  

 Syn på fullständig chatt. Åklagaren tar med utrustning härför. 
 

 
 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3770
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Anna Bengtsson 2015-12-15 Handläggare 101-23
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ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 6

INKOM: 2016-01-28
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 1020

Bilaga 4





     

     

     

     

      

 

 

 
Målsägande under 18 år 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

1 Kalani, Christoffer     
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 19931023-9513 Sverige 08-58013831   
 Adress 

 
  Russingränd 15, 175 57  JÄRFÄLLA    

 Offentlig försvarare/ombud 
  Henrik Olsson Lilja och Björn Rothpfeffer  

 Frihetsberövande m.m. 

   
 Delgivningsuppgifter 

   
 

Ansvarsyrkanden m.m. 
 
1. SEXUELLT OFREDANDE (0201-K155888-14) 
 
Målsägande 
Sekretess IA som företräds av målsägandebiträde Elisabeth Massi Fritz 
 
Gärning 
Kalani har den 11 april 2014 i sitt hem i Järfälla eller på annan plats i 
Stockholms län eller Sverige sexuellt ofredat IA, som då var 11 år, genom att 
via internet skriva ord och meningar med sexuell innebörd till henne samt 
skicka en bild på sitt höljda könsorgan. Förfarandet har varit ägnat att väcka 
obehag och kränka målsägandens sexuella integritet. 
 
Lagrum 
6 kap 10 § 2 st brottsbalken 
    
Bevisning 
Muntlig bevisning 

 Förhör med målsäganden IA angående hennes kontakter med Kalani, 
till styrkande av att Kalani förövat brottsliga gärningar mot henne enligt 
åtalet. Sker genom uppspelning av DVD-skiva om ca 1 timme och 25 
minuter.  

 Förhör med tilltalade Christoffer Kalani - erkänner  

 

TR mål: B 1687-14  
Handl.: OVR 

Attunda tingsrätt 
Box 940 
191 29  SOLLENTUNA 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3965
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Anna Bengtsson 2015-12-21 Handläggare 101-23

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 950 Tingsvägen 7 010-562 50 00 registrator.aknorrort-stockholm@aklagare.se
19129  SOLLENTUNA

Telefax

010-562 55 62

1(3)
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Skriftlig bevisning 

 Chatt (fup sid 7-37) till styrkande av att Kalani har förövat brottsliga 
gärningar mot IA enligt åtalet. 

 Bilder (tilläggsprotokoll – sekretessbilaga sid 2-12) till styrkande av att 
Kalani förövat brottsliga gärningar mot IA enligt åtalet. 

 Syn på fullständig chatt med samtliga bilder där även barnpornografi 
ingår. Åklagaren tar med utrustning härför. 

 
 
2. FÖRSÖK TILL GROVT UTNYTTJANDE AV BARN FÖR SEXUELL 
POSERING, FÖRSÖK TILL BARNPORNOGRAFIBROTT OCH 
SEXUELLT OFREDANDE (0201-K341504-14) 
 
Målsägande 
Sekretess PJ som företräds av målsägandebiträde: Elisabeth Massi Fritz 
 
Gärning 

a) Kalani har den 11 april 2014, i sitt hem i Järfälla eller på annan plats i 
Stockholms län eller Sverige, via internet, försökt främja och utnyttja 
att PJ, som då var 11 år, skulle utföra och medverka i sexuell posering 
genom att han uppmanat PJ att ta bilder på sin nakna kropp eller delar 
av sin nakna kropp endast iklädd underkläder som hon sedan skulle 
skicka till honom via internet. Kalani har härigenom även försökt att 
skildra barn i pornografisk bild. Fara för brottens fullbordan har 
förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga 
omständigheter. 
 

b) Kalani har i kontakten med PJ den 11 april 2014, även sexuellt ofredat 
henne, genom att via internet skriva ord och meningar med sexuell 
innebörd till henne. Förfarandet har varit ägnat att kränka målsägandens 
sexuella integritet. 

 
Poseringsbrottet i a) är grovt med hänsyn dels till tillvägagångssättet 
där Kalani vilselett målsäganden om sin ålder, dels till målsägandens 
låga ålder. Brottet är även grovt eftersom det utgjort ett led i en 
verksamhet som bedrivits i stor omfattning och avsett många 
målsägande i låg ålder. 

 
Kalani har insett eller i vart fall haft skälig anledning att anta att 
målsäganden var under 15 år. 

 
 
 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3965
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Anna Bengtsson 2015-12-21 Handläggare 101-23
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Lagrum 
6 kap 8 § 1 st och 3 st brottsbalken 
6 kap 10 § 2 st brottsbalken 
16 kap 10 a § 1 st 1 p och 17 § brottsbalken och 23 kap 1 § brottsbalken 
    
Bevisning 
Muntlig bevisning 

 Förhör med målsäganden PJ angående hennes kontakter med Kalani, 
till styrkande av att Kalani förövat brottsliga gärningar mot henne enligt 
åtalet. Sker genom uppspelning av DVD-skiva om ca 1 timme.  

 Förhör med tilltalade Christoffer Kalani - erkänner  
 

Skriftlig bevisning 

 Chatt (fup sid 9-15) till styrkande av att Kalani har förövat brottsliga 
gärningar mot PJ enligt åtalet. 

 Bilder (tilläggsprotokoll – sekretessbilaga sid 2-12) till styrkande av att 
Kalani förövat brottsliga gärningar mot PJ enligt åtalet. 

 Syn på fullständig chatt med samtliga bilder där även barnpornografi 
ingår. Åklagaren tar med utrustning härför. 

 
 
Handläggning 

Ärendena hör samman och bör handläggas gemensamt. 
 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3965
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Anna Bengtsson 2015-12-21 Handläggare 101-23
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Målsägande under 18 år 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

1 Kalani, Christoffer     
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 19931023-9513 Sverige 08-58013831   
 Adress 

 
  Russingränd 15, 175 57  JÄRFÄLLA    

 Offentlig försvarare/ombud 
  Henrik Olsson Lilja och Björn Rothpfeffer  

 Frihetsberövande m.m. 

   
 Delgivningsuppgifter 

   
 

Ansvarsyrkanden m.m. 
 
SEXUELLT OFREDANDE vid 2 tillfällen (0201-K216590-14) 
 
Målsägande 
Sekretess UM som företräds av målsägandebiträde: Elisabeth Massi Fritz 
 
Gärning 
Kalani har den 4 och 7 februari 2014, i sitt hem i Järfälla eller på annan plats i 
Stockholms län eller Sverige sexuellt ofredat UM, genom att via internet skriva 
ord och meningar med sexuell innebörd till henne samt skicka en länk till en 
pornografisk hemsida till henne som hon sedan tittat på. Förfarandet har varit 
ägnat att väcka obehag och kränka målsägandens sexuella integritet. 
 
Lagrum 
6 kap 10 § 2 st brottsbalken 
    
Bevisning 
Muntlig bevisning 

 Då Kalani erkänner och omständigheterna i övrigt medger det, åberopas 
inget förhör med UM. 

 Förhör med tilltalade Christoffer Kalani - erkänner  
 

 

 

TR mål: B 1687-14  
Handl.: OVR 

Attunda tingsrätt 
Box 940 
191 29  SOLLENTUNA 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3914
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Tomas Mattsson 2015-12-17 Handläggare 101-23

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 950 Tingsvägen 7 010-562 50 00 registrator.aknorrort-stockholm@aklagare.se
19129  SOLLENTUNA

Telefax

010-562 55 62

1(2)
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Skriftlig bevisning 

 Chatt (fup sid 5-24) till styrkande av att Kalani har förövat brottsliga 
gärningar mot UM enligt åtalet. 

 Bilder (tilläggsprotokoll – sekretessbilaga sid 1) till styrkande av att 
Kalani förövat brottsliga gärningar mot UM enligt åtalet. 

 
 
 
 
 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3914
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Tomas Mattsson 2015-12-17 Handläggare 101-23
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Målsägande under 18 år 

 
 
 
 
 
 
 

 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

1 Kalani, Christoffer     
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 19931023-9513 Sverige 08-58013831   
 Adress 

 
  Russingränd 15, 175 57  JÄRFÄLLA    

 Offentlig försvarare/ombud 
  Henrik Olsson Lilja och Björn Rothpfeffer 

 Frihetsberövande m.m. 

  
 Delgivningsuppgifter 

   
 

Ansvarsyrkanden m.m. 
 
SEXUELLT OFREDANDE (0201-K203983-14) 
 
Målsägande 
Sekretess TM som företräds av målsägandebiträde Elisabeth Massi Fritz 
 
Gärning 
Kalani har den 7 februari 2014 i sitt hem i Järfälla eller på annan plats i 
Stockholms län eller Sverige, sexuellt ofredat TM, som då var 10 år, genom att 
via internet skriva ord och meningar med sexuell innebörd till henne samt 
skicka en bild till henne där han håller handen på sitt kön innanför byxan. 
Förfarandet har varit ägnat att väcka obehag och kränka målsägandens sexuella 
integritet. 
 
Lagrum 
6 kap 10 § 2 st brottsbalken 
    
Bevisning 
Muntlig bevisning 

 Förhör med målsäganden TM angående hennes kontakter med Kalani, 
till styrkande av att Kalani förövat brottsliga gärningar mot henne enligt 
åtalet. Sker genom uppspelning av DVD-skiva om ca 35 minuter.  

 Förhör med tilltalade Christoffer Kalani - erkänner  
 

 

 

TR mål: B 1687-14  
Handl.: OVR 

Attunda tingsrätt 
Box 940 
191 29  SOLLENTUNA 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3825
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Anna Bengtsson 2015-12-16 Handläggare 101-23

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 950 Tingsvägen 7 010-562 50 00 registrator.aknorrort-stockholm@aklagare.se
19129  SOLLENTUNA

Telefax

010-562 55 62

1(2)

ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 6

INKOM: 2015-12-16
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 416

Bilaga 11



     

     

     

     

      

 
 
 

 

Skriftlig bevisning 

 Chatt (fup sid 7-20) till styrkande av att Kalani har förövat brottsliga 
gärningar mot TM enligt åtalet. 

 Bilder (tilläggsprotokoll – sekretessbilaga sid 2-7) till styrkande av att 
Kalani förövat brottsliga gärningar mot TM enligt åtalet. 

 Syn på fullständig chatt. Åklagaren tar med utrustning härför. 
 
 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3825
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Anna Bengtsson 2015-12-16 Handläggare 101-23

2(2)



ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 6

INKOM: 2016-02-10
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 1067

Bilaga 12























ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 6

INKOM: 2016-02-11
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 1068

Bilaga 13















     

     

     

     

      

 

 

 
 
Målsägande under 18 år 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

1 Kalani, Christoffer     
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 19931023-9513 Sverige 08-58013831   
 Adress 

 
  Russingränd 15, 175 57  JÄRFÄLLA    

 Offentlig försvarare/ombud 
  Henrik Olsson Lilja och Björn Rothpfeffer 

 Frihetsberövande m.m. 

  
 Delgivningsuppgifter 

   
 

Ansvarsyrkanden m.m. 
 
SEXUELLT OFREDANDE (0201-K176849-14) 
 
Målsägande 
Sekretess ND och sekretess OD som företräds av målsägandebiträde UllaBella 
af Klercker 
 
Gärning 
Christoffer Kalani har den 13 mars 2014 i sitt hem i Järfälla eller på annan 
plats i Stockholms län eller Sverige, sexuellt ofredat ND, som då var 10 år, och 
OD, som då var 13 år, genom att via internet skriva ord och meningar med 
sexuell innebörd till dem. Förfarandet har varit ägnat att kränka målsägandenas 
sexuella integritet. 
 
Lagrum 
6 kap 10 § 2 st brottsbalken 
    
 
Bevisning 
Muntlig bevisning 

 Förhör med målsäganden ND angående hennes kontakter med Kalani, 
till styrkande av att Kalani förövat brottsliga gärningar mot henne enligt 
åtalet. Sker genom uppspelning av DVD-skiva om ca 40 minuter.  

 

TR mål: B 1687-14  
Handl.: OVR 

Attunda tingsrätt 
Box 940 
191 29  SOLLENTUNA 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3758
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Anna Bengtsson 2015-12-15 Handläggare 101-23

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 950 Tingsvägen 7 010-562 50 00 registrator.aknorrort-stockholm@aklagare.se
19129  SOLLENTUNA

Telefax

010-562 55 62

1(2)

ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 6

INKOM: 2015-12-15
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 390

Bilaga 14



     

     

     

     

      

 
 
 

 

 Förhör med målsäganden OD angående hennes kontakter med Kalani 
till styrkande av att Kalani förövat brottsliga gärningar mot henne enligt 
åtalet. Målsäganden kan närvara via videolänk.  

 Förhör med tilltalade Christoffer Kalani - erkänner  
 
 

Skriftlig bevisning 

 Chatt (fup sid 6-9) till styrkande av att Kalani har förövat brottsliga 
gärningar mot ND och OD enligt åtalet. 

 Bilder (tilläggsprotokoll – sekretessbilaga sid 2-5) till styrkande av att 
Kalani förövat brottsliga gärningar mot ND och OD enligt åtalet. 

 Syn på fullständig chatt. Åklagaren tar med utrustning härför. 
 

 
 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3758
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Anna Bengtsson 2015-12-15 Handläggare 101-23

2(2)



ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 6

INKOM: 2016-02-15
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 1074

Bilaga 15







ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 6

INKOM: 2016-02-18
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 1080

Bilaga 16











     

     

     

     

      

 

 

 
Målsägande under 18 år 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

1 Kalani, Christoffer     
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 19931023-9513 Sverige 08-58013831   
 Adress 

 
  Russingränd 15, 175 57  JÄRFÄLLA    

 Offentlig försvarare/ombud 
  Henrik Olsson Lilja och Björn Rothpfeffer  

 Frihetsberövande m.m. 

  
 Delgivningsuppgifter 

   
 

Ansvarsyrkanden m.m. 
 
1. SEXUELLT OFREDANDE (0201-K202564-14) 
 
Målsägande 
Sekretess LD som företräds av målsägandebiträde Erika Lindquist 
 
Gärning 
Kalani har den 26 december 2013 i sitt hem i Järfälla eller på annan plats i 
Stockholms län eller Sverige, sexuellt ofredat LD, som då var 12 år, genom att 
via internet skriva ord och meningar med sexuell innebörd till henne samt 
skicka bilder till henne på sina kalsonger och på sin stjärt. Förfarandet har varit 
ägnat att väcka obehag och kränka målsägarens sexuella integritet. 
 
Lagrum 
6 kap 10 § 2 st brottsbalken 
    
 
2. SEXUELLT OFREDANDE (0201-K202564-14) 
 
Målsägande 
Sekretess LD som företräds av målsägandebiträde Erika Lindquist 
 
Gärning 
Kalani har den 27 december 2013 i sitt hem i Järfälla eller på annan plats i 
Stockholms län eller Sverige, sexuellt ofredat LD, som då var 12 år, genom att 

 

TR mål: B 1687-14  
Handl.: OVR 

Attunda tingsrätt 
Box 940 
191 29  SOLLENTUNA 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3803
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Anna Bengtsson 2015-12-16 Handläggare 101-23

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 950 Tingsvägen 7 010-562 50 00 registrator.aknorrort-stockholm@aklagare.se
19129  SOLLENTUNA

Telefax

010-562 55 62

1(2)

ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 6

INKOM: 2015-12-16
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 410

Bilaga 17



     

     

     

     

      

 
 
 

 

via internet skriva ord och meningar med sexuell innebörd till henne samt 
skicka en bild när han håller handen över sitt kön innanför byxan. Förfarandet 
har varit ägnat att väcka obehag och kränka målsägarens sexuella integritet. 
 
Lagrum 
6 kap 10 § 2 st brottsbalken 
    
Bevisning 
Muntlig bevisning 

 Förhör med målsäganden LD angående hennes kontakter med Kalani, 
till styrkande av att Kalani förövat brottsliga gärningar mot henne enligt 
åtalet. Sker genom uppspelning av DVD-skiva om en timme.  

 Förhör med tilltalade Christoffer Kalani - erkänner  
 
 

Skriftlig bevisning 

 Chatt (fup sid 8-32) till styrkande av att Kalani har förövat brottsliga 
gärningar mot LD enligt åtalet. 

 Bilder (tilläggsprotokoll – sekretessbilaga sid 2-11) till styrkande av att 
Kalani förövat brottsliga gärningar mot LD enligt åtalet. 

 Syn på fullständig chatt. Åklagaren tar med utrustning härför. 
 

 
 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3803
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Anna Bengtsson 2015-12-16 Handläggare 101-23

2(2)



ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 6

INKOM: 2016-02-19
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 1084

Bilaga 18





ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 6

INKOM: 2016-02-22
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 1087

Bilaga 19







ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 6

INKOM: 2016-02-22
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 1088

Bilaga 20







ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 6

INKOM: 2016-02-24
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 1091

Bilaga 21





ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 6

INKOM: 2016-02-24
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 1092

Bilaga 22





     

     

     

     

      

 

 

 
Målsägande under 18 år 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

1 Kalani, Christoffer     
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 19931023-9513 Sverige 08-58013831   
 Adress 

 
  Russingränd 15, 175 57  JÄRFÄLLA    

 Offentlig försvarare/ombud 
  Olsson Lilja, Henrik och Rothpfeffer, Björn 

 Frihetsberövande m.m. 

  
 Delgivningsuppgifter 

   
 

Ansvarsyrkanden m.m. 
 
1-2 SEXUELLT OFREDANDE (5000-K82826-15) 
 
Målsägande 
Sekretess NM som företräds av målsägandebiträde Hans-Christian Renström 
 
Gärningar  
Kalani har den 27 och den 28 mars 2014 i sitt hem i Järfälla eller på annan 
plats i Stockholms län eller Sverige, sexuellt ofredat NM, som var 10 år, 
genom att via internet skriva ord och meningar med sexuell innebörd till henne 
vilket varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet. 
 
Lagrum 
6 kap 10 § 2 st brottsbalken 
    
 
Bevisning 

Muntlig bevisning 

 Förhör med målsäganden NM angående hennes kontakter med Kalani, 
till styrkande av att Kalani förövat brottsliga gärningar mot henne enligt 
åtalet. Sker genom uppspelning av DVD-skiva om ca en timme.  

 Förhör med tilltalade Christoffer Kalani - erkänner  
 
 
 

 

TR mål: B 1687-14  
Handl.: OVR 

Attunda tingsrätt 
Box 940 
191 29  SOLLENTUNA 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3800
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Anna Bengtsson 2015-12-16 Handläggare 101-23

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 950 Tingsvägen 7 010-562 50 00 registrator.aknorrort-stockholm@aklagare.se
19129  SOLLENTUNA

Telefax

010-562 55 62

1(2)

ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 6

INKOM: 2015-12-16
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 409

Bilaga 23



     

     

     

     

      

 
 
 

 

 
Skriftlig bevisning 

 Chatt (fup sid 7-19) till styrkande av att Kalani har förövat brottsliga 
gärningar mot NM enligt åtalet. 

 Bilder (tilläggsprotokoll – sekretessbilaga sid 2-8) till styrkande av att 
Kalani förövat brottsliga gärningar mot NM enligt åtalet. 

 Syn på fullständig chatt. Åklagaren tar med utrustning härför. 
 

 
 
 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3800
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Anna Bengtsson 2015-12-16 Handläggare 101-23

2(2)



     

     

     

     

      

 

 

 
Målsägande under 18 år 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

1 Kalani, Christoffer     
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 19931023-9513 Sverige 08-58013831   
 Adress 

 
  Russingränd 15, 175 57  JÄRFÄLLA    

 Offentlig försvarare/ombud 
  Henrik Olsson Lilja och Björn Rothpfeffer 

 Frihetsberövande m.m. 

  
 Delgivningsuppgifter 

   
 

Ansvarsyrkanden m.m. 
 
SEXUELLT OFREDANDE (0201-K221998-14) 
 
Målsägande 
Sekretess YA som företräds av målsägandebiträde Hans-Christian Renström 
 
Gärning 
Kalani har den 25 december 2013 i sitt hem i Järfälla eller på annan plats i 
Stockholms län eller Sverige, via internet sexuellt ofredat YA, som var 12 år, 
genom att via internet skriva ord och meningar med sexuell innebörd till henne 
samt skicka en bild till henne på sitt könsorgans närområde. Förfarandet har varit 
ägnat att väcka obehag och kränka målsägandens sexuella integritet. 
 
Lagrum 
6 kap 10 § 2 st brottsbalken 
    
Bevisning 
Muntlig bevisning 

 Förhör med målsäganden YA angående hennes kontakter med Kalani, till 
styrkande av att Kalani förövat brottsliga gärningar mot henne enligt 
åtalet. Sker genom uppspelning av DVD-skiva om totalt ca 20 minuter.  

 Förhör med tilltalade Christoffer Kalani - erkänner  

 

TR mål: B 1687-14  
Handl.: OVR 

Attunda tingsrätt 
Box 940 
191 29  SOLLENTUNA 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3852
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Anna Bengtsson 2015-12-16 Handläggare 101-23

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 950 Tingsvägen 7 010-562 50 00 registrator.aknorrort-stockholm@aklagare.se
19129  SOLLENTUNA

Telefax

010-562 55 62

1(2)

ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 6

INKOM: 2015-12-16
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 425

Bilaga 24



     

     

     

     

      

 
 
 

 

 
 

Skriftlig bevisning 

 Chatt (fup sid 6-12) till styrkande av att Kalani har förövat brottsliga 
gärningar mot YA enligt åtalet. 

 Bilder (tilläggsprotokoll sekretessbilagor sid 2) till styrkande av att 
Kalani förövat brottsliga gärningar mot YA enligt åtalet. 

 Syn på fullständig chatt med samtliga bilder. Åklagaren tar med 
utrustning härför. 

 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3852
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Anna Bengtsson 2015-12-16 Handläggare 101-23

2(2)



     

     

     

     

      

 

 

 
Målsäganden under 18 år 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

1 Kalani, Christoffer     
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 19931023-9513 Sverige 08-58013831   
 Adress 

 
  Russingränd 15, 175 57  JÄRFÄLLA    

 Offentlig försvarare/ombud 
  Henrik Olsson Lilja och Björn Rothpfeffer 

 Frihetsberövande m.m. 

  
 Delgivningsuppgifter 

   
 

Ansvarsyrkanden m.m. 
 
SEXUELLT OFREDANDE (0201-K228098-14) 
 
Målsägande 
Sekretess RA som företräds av målsägandebiträde Hans-Christian Renström 
 
Gärning 
Kalani har den 18 januari 2014 och den 19 januari 2014 i sitt hem i Järfälla eller 
på annan plats i Stockholms län eller Sverige, sexuellt ofredat RA, som då var 11 
år, genom att via internet skriva ord och meningar med sexuell innebörd till 
henne. Förfarandet har varit ägnat att kränka målsägarens sexuella integritet. 
 
 
Lagrum 
6 kap 10 § 2 st brottsbalken 
    
 
Bevisning 

Muntlig bevisning 

 Förhör med målsäganden RA angående hennes kontakter med Kalani, till 
styrkande av att Kalani förövat brottsliga gärningar mot henne enligt 
åtalet. Sker genom uppspelning av DVD-skiva om ca 50 minuter.  

 Förhör med tilltalade Christoffer Kalani - erkänner  
 

 

TR mål: B 1687-14  
Handl.: OVR 

Attunda tingsrätt 
Box 940 
191 29  SOLLENTUNA 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3888
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Anna Bengtsson 2015-12-17 Handläggare 101-23

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 950 Tingsvägen 7 010-562 50 00 registrator.aknorrort-stockholm@aklagare.se
19129  SOLLENTUNA

Telefax

010-562 55 62

1(2)

ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 6

INKOM: 2015-12-17
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 435

Bilaga 25



     

     

     

     

      

 
 
 

 

 
 

Skriftlig bevisning 

 Chatt (fup sid 6-16) till styrkande av att Kalani har förövat brottsliga 
gärningar mot RA enligt åtalet. 

 Bilder (tilläggsprotokoll – sekretessbilaga sid 2-4) till styrkande av att 
Kalani förövat brottsliga gärningar mot RA enligt åtalet. 

 Syn på fullständig chatt med samtliga bilder. Åklagaren tar med utrustning 
härför. 

 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3888
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Anna Bengtsson 2015-12-17 Handläggare 101-23

2(2)



     

     

     

     

      

 

 

 
Målsägande under 18 år 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

1 Kalani, Christoffer     
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 19931023-9513 Sverige 08-58013831   
 Adress 

 
  Russingränd 15, 175 57  JÄRFÄLLA    

 Offentlig försvarare/ombud 
  Henrik Olsson Lilja och Björn Rothpfeffer 

 Frihetsberövande m.m. 

   
 Delgivningsuppgifter 

   
 

Ansvarsyrkanden m.m. 
 
SEXUELLT OFREDANDE (0201-K206263-14) 
 
Målsägande 
Sekretess ZD som företräds av målsägandebiträde: Elisabeth Knutsson 
 
Gärning 
Kalani har den 27 augusti 2013 i sitt hem i Järfälla eller på annan plats i 
Stockholms län eller Sverige, sexuellt ofredat ZD, som då var 12 år, genom att 
via internet skriva ord och meningar med sexuell innebörd till henne. 
Förfarandet har varit ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet. 
 
Lagrum 
6 kap 10 § 2 st brottsbalken 
    
Bevisning 
Muntlig bevisning 

 Förhör med målsäganden ZD angående hennes kontakter med Kalani, 
till styrkande av att Kalani förövat brottsliga gärningar mot henne enligt 
åtalet. Sker genom uppspelning av DVD-skiva om ca 20 minuter.  

 Förhör med tilltalade Christoffer Kalani - erkänner  
 

 

 

TR mål: B 1687-14  
Handl.: OVR 

Attunda tingsrätt 
Box 940 
191 29  SOLLENTUNA 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3920
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Tomas Mattsson 2015-12-17 Handläggare 101-23

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 950 Tingsvägen 7 010-562 50 00 registrator.aknorrort-stockholm@aklagare.se
19129  SOLLENTUNA

Telefax

010-562 55 62

1(2)

ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 6

INKOM: 2015-12-17
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 442

Bilaga 26



     

     

     

     

      

 
 
 

 

Skriftlig bevisning 

 Chatt (fup sid 4-16) till styrkande av att Kalani har förövat brottsliga 
gärningar mot ZD enligt åtalet. 

 Syn på fullständig chatt. Åklagaren tar med utrustning härför. 
 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3920
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Tomas Mattsson 2015-12-17 Handläggare 101-23

2(2)



ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 6

INKOM: 2016-03-02
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 1100

Bilaga 27





ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 6

INKOM: 2016-03-02
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 1101

Bilaga 28





     

     

     

     

      

 

 

 
Målsägande under 18 år 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

1 Kalani, Christoffer     
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 19931023-9513 Sverige 08-58013831   
 Adress 

 
  Russingränd 15, 175 57  JÄRFÄLLA    

 Offentlig försvarare/ombud 
  Henrik Olsson Lilja och Björn Rothpfeffer 

 Frihetsberövande m.m. 

  
 Delgivningsuppgifter 

   
 

Ansvarsyrkanden m.m. 
 
1. GROVT UTNYTTJANDE AV BARN FÖR SEXUELL POSERING, 
BARNPORNOGRAFIBROTT, FÖRSÖK TILL GROVT UTNYTTJANDE 
AV BARN FÖR SEXUELL POSERING, FÖRSÖK TILL 
BARNPORNOGRAFIBROTT och SEXUELLT OFREDANDE, (0201-
K207387-14) 
 
Målsägande 
Sekretess UD som företräds av målsägandebiträde Lars-Olof Flink 
 
Gärningar   
a) Kalani har den 17 september 2013 i sitt hem i Järfälla eller på annan plats i 
Stockholms län eller Sverige, främjat och utnyttjat att UD, som då var 13 år, 
utfört och medverkat i sexuell posering genom att förmå UD att ta bild av sin 
överkropp endast iklädd BH. Hon har sedan skickat bilden till honom via 
internet. Bilden har därefter sparats i Kalanis mobiltelefon. Kalani har genom det 
beskrivna även skildrat barn i pornografisk bild. 
 
b) Kalani har den 17 september 2013 i sitt hem i Järfälla eller på annan plats i 
Stockholms län eller Sverige, även försökt främja och utnyttja att UD, som då 
var 13 år, skulle utföra och medverka i sexuell posering genom att försöka förmå 
UD att ta bilder på sin nakna kropp eller delar av sin nakna kropp som hon sedan 
skulle skicka till honom. Kalani har härigenom även försökt skildra barn i 
pornografisk bild. Fara för brottens fullbordan har förelegat eller har sådan fara 
varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. 

 

TR mål: B 1687-14  
Handl.: OVR 

Attunda tingsrätt 
Box 940 
191 29  SOLLENTUNA 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3930
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Anna Bengtsson 2015-12-18 Handläggare 101-23

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 950 Tingsvägen 7 010-562 50 00 registrator.aknorrort-stockholm@aklagare.se
19129  SOLLENTUNA

Telefax

010-562 55 62

1(5)

ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 6

INKOM: 2015-12-18
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 673

Bilaga 29



     

     

     

     

      

 
 
 

 

 
c) Kalani har i kontakten med UD den 17 september 2013, i sitt hem i Järfälla 
eller på annan plats i Stockholms län eller Sverige, via internet sexuellt ofredat 
UD, genom att skriva ord och meningar med sexuell innebörd till henne. 
Förfarandet har varit ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet. 
 
Poseringsbrotten är grova med hänsyn dels till tillvägagångssättet där Kalani 
vilselett målsäganden om sin ålder, dels till målsägandens låga ålder. Brotten är 
även grova eftersom de inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av UD då de varit 
led i upprepad brottslighet mot UD. Brotten är därutöver grova med hänsyn till 
att de utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i stor omfattning och avsett 
många målsägande i låg ålder. 
 
Kalani har insett eller i vart fall haft skälig anledning att anta att målsäganden 
under tiden ovanstående gärningar begåtts var under 15 år. 
 
Lagrum 
6 kap 8 § 1 st och 3 st brottsbalken 
6 kap 8 § 1 st och 3 st och 15 § 1 st brottsbalken och 23 kap 1 § brottsbalken 
6 kap 10 § 2 st brottsbalken 
16 kap 10 a § 1 st 1 p brottsbalken 
16 kap 10 a § 1 st 5 p och 17 § brottsbalken och 23 kap 1 § brottsbalken 
    
 
2. SEXUELLT OFREDANDE (0201-K207387-14) 
 
Målsägande 
Sekretess UD som företräds av målsägandebiträde Lars-Olof Flink 
 
Gärning 
Kalani har den 20 september 2013 i sitt hem i Järfälla eller på annan plats i 
Stockholms län eller Sverige, sexuellt ofredat UD, som då var 13 år, genom att 
via internet skriva ord och meningar med sexuell innebörd till henne. 
Förfarandet har varit ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet. 
 
Lagrum 
6 kap 10 § 2 st brottsbalken 
    
 
 
 
 
 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3930
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Anna Bengtsson 2015-12-18 Handläggare 101-23
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3. FÖRSÖK TILL GROVT UTNYTTJANDE AV BARN FÖR SEXUELL 
POSERING, FÖRSÖK TILL BARNPORNOGRAFIBROTT och 
SEXUELLT OFREDANDE (0201-K207387-14) 
 
Målsägande 
Sekretess UD som företräds av målsägandebiträde Lars-Olof Flink 
 
Gärning 
a) Kalani har den 20 september 2013 i sitt hem i Järfälla eller på annan plats i 
Stockholms län eller Sverige via internet försökt att främja och utnyttja att UD, 
som då var 13 år, skulle utföra och medverka i sexuell posering genom att 
försöka förmå UD att ta bilder på sin nakna kropp eller delar av sin nakna kropp. 
Hon skulle sedan skicka bilderna till honom via internet. Kalani har härigenom 
även försökt skildra barn i pornografisk bild. Fara för brottens fullbordan har 
förelegat eller har sådan fara varit utesluten endast på grund av tillfälliga 
omständigheter. 
 
b) Kalani har i kontakten med UD den 20 september 2013 i sitt hem i Järfälla 
eller på annan plats i Stockholms län eller Sverige, även sexuellt ofredat henne, 
genom att via internet skriva ord och meningar med sexuell innebörd till henne. 
Förfarandet har varit ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet.  
 
Poseringsbrottet är grovt med hänsyn dels till tillvägagångssättet där Kalani 
vilselett målsäganden om sin ålder, dels till målsägandens låga ålder. Brottet är 
även grovt eftersom det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av UD då det varit 
led i upprepad brottslighet mot UD. Brottet är därutöver grovt med hänsyn till att 
det utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i stor omfattning och avsett 
många målsägande i låg ålder. 
 
Kalani har insett eller i vart fall haft skälig anledning att anta att målsäganden 
under tiden ovanstående gärningar begåtts var under 15 år. 
 
Lagrum 
6 kap 8 § 1 st och 3 st och 15 § 1 st brottsbalken och 23 kap 1 § brottsbalken 
6 kap 10 § 2 st brottsbalken 
16 kap 10 a § 1 st 5 p och 17 § brottsbalken och 23 kap 1 § brottsbalken 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3930
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Anna Bengtsson 2015-12-18 Handläggare 101-23
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4. SEXUELLT OFREDANDE (0201-K207387-14) 
 
Målsägande 
Sekretess UD som företräds av målsägandebiträde Lars-Olof Flink 
 
Gärning 
Kalani har den 22 september 2013 i sitt hem i Järfälla eller på annan plats i 
Stockholms län eller Sverige, sexuellt ofredat UD, som då var 13 år, genom att 
via internet skriva ord och meningar med sexuell innebörd till henne. 
Förfarandet har varit ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet. 
 
Lagrum 
6 kap 10 § 2 st brottsbalken 
    
 
5. SEXUELLT OFREDANDE (0201-K207387-14) 
 
Målsägande 
Sekretess UD som företräds av målsägandebiträde Lars-Olof Flink 
 
Gärning 
Kalani har den 1 oktober 2013 i sitt hem i Järfälla eller på annan plats i 
Stockholms län eller Sverige, sexuellt ofredat UD, som då var 13 år, genom att 
via internet skriva ord och meningar med sexuell innebörd till henne. 
Förfarandet har varit ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet. 
 
Lagrum 
6 kap 10 § 2 st brottsbalken 
    
Bevisning 
Muntlig bevisning 

 Förhör med målsäganden UD angående hennes kontakter med Kalani, till 
styrkande av att Kalani förövat brottsliga gärningar mot henne enligt 
åtalet. 

  Förhör med tilltalade Christoffer Kalani - erkänner. 
 

Skriftlig bevisning 

 Chatt (fup sid 9-49) till styrkande av att Kalani har förövat brottsliga 
gärningar mot UD enligt åtalet. 

 Granskningsprotokoll (fup sid 78-80) till styrkande av att Kalani skildrat 
barn i pornografisk bild. 

 PM granskning av bilder (fup sid 81) till styrkande av att Kalani skildrat 
barn i pornografisk bild. 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3930
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Anna Bengtsson 2015-12-18 Handläggare 101-23
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 PM granskade bilders ursprung (fup sid 83) till styrkande av att bilden 
som målsäganden skickat är tagen direkt i appen Kik. 

 PM angående målsägandens visningsbild (fup sid 87) till styrkande av att 
UD är målsägande. 

 Bilder (tilläggsprotokoll sekretessbilaga sid 2-12) till styrkande av att 
Kalani förövat brottsliga gärningar mot UD enligt åtalet. 

 Syn på fullständig chatt med samtliga bilder där även barnpornografi 
ingår. Åklagaren tar med utrustning härför. 

 
 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3930
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Anna Bengtsson 2015-12-18 Handläggare 101-23
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Målsägande under 18 år 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

1 Kalani, Christoffer     
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 19931023-9513 Sverige 08-58013831   
 Adress 

 
  Russingränd 15, 175 57  JÄRFÄLLA    

 Offentlig försvarare/ombud 
  Henrik Olsson Lilja och Björn Rothpfeffer  

 Frihetsberövande m.m. 

   
 Delgivningsuppgifter 

   
 

Ansvarsyrkanden m.m. 
 
SEXUELLT OFREDANDE (0201-K226098-14) 
 
Målsägande 
Sekretess TG som företräds av målsägandebiträde: Diana Shamoun 
 
Gärning 
Kalani har den 26 januari 2014 sitt hem i Järfälla eller på annan plats i 
Stockholms län eller Sverige, sexuellt ofredat TG, som var 11 år, genom att via 
internet skriva ord och meningar med sexuell innebörd till henne. Förfarandet 
var ägnat att kränka TG:s sexuella integritet. 
 
Lagrum 
6 kap 10 § 2 st brottsbalken 
    
Bevisning 
Muntlig bevisning 

 Förhör med målsäganden TG angående hennes kontakter med Kalani, 
till styrkande av att Kalani förövat brottsliga gärningar mot henne enligt 
åtalet. Sker genom uppspelning av DVD-skiva om ca 30 minuter.  

 Förhör med tilltalade Christoffer Kalani - erkänner  
 

 

 

TR mål: B 1687-14  
Handl.: OVR 

Attunda tingsrätt 
Box 940 
191 29  SOLLENTUNA 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3917
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Tomas Mattsson 2015-12-17 Handläggare 101-23

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 950 Tingsvägen 7 010-562 50 00 registrator.aknorrort-stockholm@aklagare.se
19129  SOLLENTUNA

Telefax

010-562 55 62

1(2)

ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 6

INKOM: 2015-12-17
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 441

Bilaga 30



     

     

     

     

      

 
 
 

 

Skriftlig bevisning 

 Chatt (fup sid 3-10) till styrkande av att Kalani har förövat brottsliga 
gärningar mot TG enligt åtalet. 

 PM (fup sid 24 och 25) till styrkande av att Kalani har förövat brottsliga 
gärningar mot TG enligt åtalet. 

 Profilbild (tilläggsprotokoll – sekretessbilaga sid 1-2) till styrkande av att 
Kalani förövat brottsliga gärningar mot TG enligt åtalet. 

 
 

 
 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3917
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Tomas Mattsson 2015-12-17 Handläggare 101-23
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ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 6

INKOM: 2016-03-10
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 1110

Bilaga 31









     

     

     

     

      

 

 

 
 
 Målsägande under 18 år  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

1 Kalani, Christoffer     
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 19931023-9513 Sverige 08-58013831   
 Adress 

 
  Russingränd 15, 175 57  JÄRFÄLLA    

 Offentlig försvarare/ombud 
  Henrik Olsson Lilja och Björn Rothpfeffer 

 Frihetsberövande m.m. 

   
 Delgivningsuppgifter 

   
 

Ansvarsyrkanden m.m. 
 
SEXUELLT OFREDANDE vid 2 tillfällen (0201-K229880-14) 
 
Målsägande 
Sekretess MA som företräds av målsägandebiträde: Rasmus Collin 
 
Gärningar 
Kalani har den 10 och den 11 februari 2014 i sitt hem i Järfälla eller på annan plats 
i Stockholms län eller Sverige sexuellt ofredat MA, som var 12 år, genom att via 
internet skriva ord och meningar med sexuell innebörd till henne samt den 10 
februari även skicka bild till henne där han har handen utanpå kalsongerna på sitt 
kön. Förfarandet var ägnat att väcka obehag och kränka målsägarens sexuella 
integritet. 
 
Lagrum 
6 kap 10 § 2 st brottsbalken 
    
Bevisning  
Muntlig bevisning  

 Förhör med målsäganden MA angående hennes kontakter med Kalani, 
till styrkande av att Kalani förövat brottsliga gärningar mot henne 
enligt åtalet. Videoförhör om ca 30 minuter. 

 

TR mål: B 1687-14  
Handl.: OVR 

Attunda tingsrätt 
Box 940 
191 29  SOLLENTUNA 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3908
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Tomas Mattsson 2015-12-17 Handläggare 101-23

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 950 Tingsvägen 7 010-562 50 00 registrator.aknorrort-stockholm@aklagare.se
19129  SOLLENTUNA

Telefax

010-562 55 62

1(2)

ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 6

INKOM: 2015-12-17
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 438

Bilaga 32



     

     

     

     

      

 
 
 

 

 Förhör med tilltalade Kalani - erkänner  
Skriftlig bevisning  

 Chatt (fup sid 4-28) till styrkande av att Kalani har förövat brottsliga 
gärningar mot MA enligt åtalet.  

 Bilder (tilläggsprotokoll – sekretessbilaga sid 2-7) till styrkande av att 
Kalani förövat brottsliga gärningar mot MA enligt åtalet.  

 Syn på fullständig chatt med samtliga bilder. Åklagaren tar med utrustning 
härför.  

 
 
 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3908
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Tomas Mattsson 2015-12-17 Handläggare 101-23
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ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 6

INKOM: 2016-03-10
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 1111

Bilaga 33









     

     

     

     

      

 

 

 
Målsägande under 18 år 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

1 Kalani, Christoffer     
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 19931023-9513 Sverige 08-58013831   
 Adress 

 
  Russingränd 15, 175 57  JÄRFÄLLA    

 Offentlig försvarare/ombud 
  Henrik Olsson Lilja och Björn Rothpfeffer 

 Frihetsberövande m.m. 

  
 Delgivningsuppgifter 

   
 

Ansvarsyrkanden m.m. 
 
FÖRSÖK TILL GROVT UTNYTTJANDE AV BARN FÖR SEXUELL 
POSERING och FÖRSÖK TILL BARNPORNOGRAFIBROTT (0201-
K229757-14) 
 
Målsägande 
Sekretess IG som företräds av målsägandebiträde Rasmus Collin 
 
Gärningar  
Kalani har den 1 april 2014 i sitt hem i Järfälla eller på annan plats i 
Stockholms län eller Sverige, via internet försökt att främja och utnyttja att IG, 
som då var 10 år, skulle utföra och medverka i sexuell posering genom att 
försöka förmå IG att ta bilder på sin nakna kropp eller delar av sin nakna 
kropp. Hon skulle sedan skicka bilderna till honom via internet. Kalani har 
härigenom även försökt skildra barn i pornografisk bild. Fara för brottens 
fullbordan har förelegat eller har sådan fara varit utesluten endast på grund av 
tillfälliga omständigheter. 
 
Poseringsbrottet är grovt dels med hänsyn till tillvägagångssättet där Kalani 
vilselett målsäganden om sin ålder, dels med hänsyn till målsägandens låga 
ålder. Brottet är därutöver grovt med hänsyn till att det utgjort ett led i en 
verksamhet som bedrivits i stor omfattning och avsett många målsägande i låg 
ålder. 

 

TR mål: B 1687-14  
Handl.: OVR 

Attunda tingsrätt 
Box 940 
191 29  SOLLENTUNA 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3885
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Anna Bengtsson 2015-12-17 Handläggare 101-23

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 950 Tingsvägen 7 010-562 50 00 registrator.aknorrort-stockholm@aklagare.se
19129  SOLLENTUNA

Telefax

010-562 55 62

1(2)

ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 6

INKOM: 2015-12-17
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 434
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Kalani har insett eller i vart fall haft skälig anledning att anta att 
målsäganden var under femton år.   

 
Lagrum 
6 kap 8 § 1 st och 3 st och 15 § 1 st brottsbalken och 23 kap 1 § brottsbalken, 
16 kap 10 a § 1 st 1 p och 17 § brottsbalken och 23 kap 1 § brottsbalken 
    
 
Bevisning  
Muntlig bevisning 

 Förhör med målsäganden IG angående hennes kontakter med Kalani, 
till styrkande av att Kalani förövat brottsliga gärningar mot henne enligt 
åtalet. Sker genom uppspelning av DVD-skiva om ca 40 minuter.  

 Förhör med tilltalade Christoffer Kalani - erkänner  
 

Skriftlig bevisning 

 Chatt (fup sid 7-20) till styrkande av att Kalani har förövat brottsliga 
gärningar mot IG enligt åtalet. 

 Bilder (tilläggsprotokoll – sekretessbilaga sid 2-7) till styrkande av att 
Kalani förövat brottsliga gärningar mot IG enligt åtalet. 

 Syn på fullständig chatt med samtliga bilder. Åklagaren tar med 
utrustning härför. 

 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3885
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Anna Bengtsson 2015-12-17 Handläggare 101-23
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ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 6

INKOM: 2016-03-14
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 1124

Bilaga 35















ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 6

INKOM: 2016-03-16
MÅLNR: B 1687-14
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Målsägande under 18 år 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

1 Kalani, Christoffer     
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 19931023-9513 Sverige 08-58013831   
 Adress 

 
  Russingränd 15, 175 57  JÄRFÄLLA    

 Offentlig försvarare/ombud 
  Henrik Olsson Lilja och Björn Rothpfeffer  

 Frihetsberövande m.m. 

  
 Delgivningsuppgifter 

   
 

Ansvarsyrkanden m.m. 
 
SEXUELLT OFREDANDE (0201-K155323-14) 
 
Målsägande 
Sekretess MG som företräds av målsägandebiträde Johan Bäckström 
 
Gärning 
Kalani har den 25 augusti 2013 i sitt hem i Järfälla eller på annan plats i 
Stockholms län eller Sverige, sexuellt ofredat MG, som då var 11 år, genom att 
via internet skriva ord och meningar med sexuell innebörd till henne. 
Förfarandet har varit ägnat att kränka målsägarens sexuella integritet. 
 
Lagrum 
6 kap 10 § 2 st brottsbalken 
    
Bevisning 
Muntlig bevisning 

 Förhör med målsäganden MG angående hennes kontakter med Kalani, 
till styrkande av att Kalani förövat brottsliga gärningar mot henne enligt 
åtalet. Sker genom uppspelning av DVD-skiva om 25 minuter.  

 Förhör med tilltalade Christoffer Kalani - erkänner  
 
 
 

 

TR mål: B 1687-14  
Handl.: OVR 

Attunda tingsrätt 
Box 940 
191 29  SOLLENTUNA 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3505
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Anna Bengtsson 2015-12-14 Handläggare 101-23

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 950 Tingsvägen 7 010-562 50 00 registrator.aknorrort-stockholm@aklagare.se
19129  SOLLENTUNA

Telefax

010-562 55 62

1(2)

ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 6

INKOM: 2015-12-14
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 373
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Skriftlig bevisning 

 Chatt (fup sid 6-17) till styrkande av att Kalani har förövat brottsliga 
gärningar mot MG enligt åtalet. 

 Bilder (tilläggsprotokoll – sekretessbilaga sid 2-8) till styrkande av att 
Kalani förövat brottsliga gärningar mot MG enligt åtalet. 

 Syn på fullständig chatt. Åklagaren tar med utrustning härför. 
 

 
 
 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3505
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Anna Bengtsson 2015-12-14 Handläggare 101-23
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ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 6

INKOM: 2016-03-18
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 1133

Bilaga 38





ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 6

INKOM: 2016-03-21
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 1132
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ATTUNDA TINGSRÄTT
Brottmålsenhet

INKOM: 2016-04-07
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 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

1 Kalani, Christoffer     
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 19931023-9513 Sverige 08-58013831   
 Adress 

 
  Russingränd 15   175 57  JÄRFÄLLA    

 Offentlig försvarare/ombud 
  Olsson Lilja, Henrik och Rothpfeffer, Björn 

 Frihetsberövande m.m. 

  
 Delgivningsuppgifter 

   
 

Ansvarsyrkanden m.m. 
 
1-2 SEXUELLT OFREDANDE (0201-K178256-14) 
 
Målsägande 
Sekretess YD som företräds av målsägandebiträde Nathalie Medina Secka 
 
Gärningar 
Kalani har den 27 och 30 mars 2014 i sitt hem i Järfälla eller på annan plats i 
Stockholms län eller Sverige sexuellt ofredat YD, som då var 8 år, genom att via 
internet skriva ord och meningar med sexuell innebörd till henne. Förfarandet 
har varit ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet. 
 
Lagrum 
6 kap 10 § 2 st brottsbalken 
   
Bevisning 

Muntlig bevisning 

 Förhör med målsäganden YD angående hennes kontakter med Kalani, till 
styrkande av att Kalani förövat brottsliga gärningar mot henne enligt 
åtalet. Sker genom uppspelning av DVD-skiva om ca 50 minuter.  

 Förhör med tilltalade Christoffer Kalani - erkänner  
 
 

 

TR mål: B 1687-14  
Handl.: OVR 

Attunda tingsrätt 
Box 940 
191 29  SOLLENTUNA 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3764
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Anna Bengtsson 2015-12-15 Handläggare 101-23

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 950 Tingsvägen 7 010-562 50 00 registrator.aknorrort-stockholm@aklagare.se
19129  SOLLENTUNA

Telefax

010-562 55 62

1(2)

ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 6

INKOM: 2015-12-15
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 392

Bilaga 41



     

     

     

     

      

 
 
 

 

Skriftlig bevisning 

 Chatt (fup sid 6-13) till styrkande av att Kalani har förövat brottsliga 
gärningar mot YD enligt åtalet. 

 Bilder (tilläggsprotokoll – sekretessbilaga sid 2-11) till styrkande av att 
Kalani förövat brottsliga gärningar mot YD enligt åtalet. 

 Syn på fullständig chatt. Åklagaren tar med utrustning härför. 
 

 
 
 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3764
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Anna Bengtsson 2015-12-15 Handläggare 101-23

2(2)



ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 6

INKOM: 2016-03-23
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 1136
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ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 6

INKOM: 2016-03-23
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 1137

Bilaga 43





     

     

     

     

 

 

 
Målsägande under 18 år 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

1 Kalani, Christoffer     
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 19931023-9513 Sverige 08-58013831   
 Adress 

 
  Russingränd 15, 175 57  JÄRFÄLLA    

 Offentlig försvarare/ombud 
  Henrik Olsson Lilja och Björn Rothpfeffer 

 Frihetsberövande m.m. 

   
 Delgivningsuppgifter 

   
 

Ansvarsyrkanden m.m. 
 
SEXUELLT OFREDANDE (0201-K224886-14) 
 
Målsägande 
Sekretess ID som företräds av målsägandebiträde: Nathalie Medina Secka,  
 
Gärning 
Christoffer Kalani har den 2 december 2013 i sitt hem i Järfälla eller på annan 
plats i Stockholms län eller Sverige, sexuellt ofredat ID, som då var 12 år, 
genom att via internet skriva ord och meningar med sexuell innebörd till henne. 
Förfarandet har varit ägnat att kränka målsägarens sexuella integritet. 
 
Lagrum 
6 kap 10 § 2 st brottsbalken 
 
Bevisning 
Muntlig bevisning 

 Förhör med målsäganden ID angående hennes kontakter med Kalani, 
till styrkande av att Kalani förövat brottslig gärning mot henne enligt 
åtalet. Sker genom uppspelning av DVD-skiva om ca 25 minuter.  

 Förhör med tilltalade Christoffer Kalani - erkänner  
 

 

 

 

TR mål: B 1687-14  
Handl.: OVR 

Attunda tingsrätt 
Box 940 
191 29  SOLLENTUNA 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3794
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Tomas Mattsson 2015-12-16 Handläggare 101-23

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 950 Tingsvägen 7 010-562 50 00 registrator.aknorrort-stockholm@aklagare.se
19129  SOLLENTUNA

Telefax

010-562 55 62

1(2)

ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 6

INKOM: 2015-12-16
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 401

Bilaga 44



     

     

     

     

 
 
 

 

Skriftlig bevisning 

 Chatt (fup sid 4-12) till styrkande av att Kalani har förövat brottsliga 
gärningar mot ID enligt åtalet. 

 Bilder (tilläggsprotokoll – sekretessbilaga sid 2-5) till styrkande av att 
Kalani förövat brottsliga gärningar mot ÖD enligt åtalet.  

 Syn på fullständig chatt med samtliga bilder. Åklagaren tar med 
utrustning härför. 
 

 
 
 
 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3794
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Tomas Mattsson 2015-12-16 Handläggare 101-23

2(2)



     

     

     

     

      

 

 

 
Målsägande under 18 år 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

1 Kalani, Christoffer     
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 19931023-9513 Sverige 08-58013831   
 Adress 

 
  Russingränd 15, 175 57  JÄRFÄLLA    

 Offentlig försvarare/ombud 
  Henrik Olsson Lilja och Björn Rothpfeffer  

 Frihetsberövande m.m. 

   
 Delgivningsuppgifter 

   
 

Ansvarsyrkanden m.m. 
 
SEXUELLT OFREDANDE vid 3 tillfällen (0201-K185325-14) 
 
Målsägande 
Sekretess NG som företräds av målsägandebiträde: Nathalie Medina Secka 
 
Gärning 
Kalani har den 6, 7 och 11 mars 2014 i sitt hem i Järfälla eller på annan plats i 
Stockholms län eller Sverige, sexuellt ofredat NG, som då var 12 år, genom att 
via internet skriva ord och meningar med sexuell innebörd till henne. 
Förfarandet var ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet. 
 
Lagrum 
6 kap 10 § 2 st brottsbalken 
    
Bevisning 
Muntlig bevisning 

 Förhör med målsäganden NG angående hennes kontakter med Kalani, 
till styrkande av att Kalani förövat brottsliga gärningar mot henne enligt 
åtalet. Sker genom uppspelning av DVD-skiva om ca 49 minuter.  

 Förhör med tilltalade Christoffer Kalani - erkänner  
 

 

 

TR mål: B 1687-14  
Handl.: OVR 

Attunda tingsrätt 
Box 940 
191 29  SOLLENTUNA 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3846
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Tomas Mattsson 2015-12-16 Handläggare 101-23

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 950 Tingsvägen 7 010-562 50 00 registrator.aknorrort-stockholm@aklagare.se
19129  SOLLENTUNA

Telefax

010-562 55 62

1(2)

ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 6

INKOM: 2015-12-16
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 423

Bilaga 45



     

     

     

     

      

 
 
 

 

Skriftlig bevisning 

 Chatt (fup sid 5-20) till styrkande av att Kalani har förövat brottsliga 
gärningar mot NG enligt åtalet. 

 Bilder (tilläggsprotokoll – sekretessbilaga sid 2-8) till styrkande av att 
Kalani förövat brottsliga gärningar mot NG enligt åtalet. 

 Syn på fullständig chatt med samtliga bilder. Åklagaren tar med 
utrustning härför. 

 

 
 

 
 
 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3846
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Tomas Mattsson 2015-12-16 Handläggare 101-23

2(2)



     

     

     

     

      

 

 

 
Målsägande under 18 år 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

1 Kalani, Christoffer     
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 19931023-9513 Sverige 08-58013831   
 Adress 

 
  Russingränd 15, 175 57  JÄRFÄLLA    

 Offentlig försvarare/ombud 
  Henrik Olsson Lilja och Björn Rothpfeffer 

 Frihetsberövande m.m. 

  
 Delgivningsuppgifter 

   
 

 

Ansvarsyrkanden m.m. 
 
1. SEXUELLT OFREDANDE (0201-K221921-14) 
 
Målsägande 
Sekretess JD som företräds av målsägandebiträde Nathalie Medina Secka 
 
Gärning 
Kalani har den 5 januari 2014 i sitt hem i Järfälla eller på annan plats i 
Stockholms län eller Sverige, sexuellt ofredat JD, som då var 13 år genom att 
via internet skriva ord och meningar med sexuell innebörd till henne samt 
skicka bilder till henne på sitt höljda och ohöljda könsorgan. Förfarandet har 
varit ägnat att väcka obehag och kränka målsägarens sexuella integritet. 
 
Lagrum 
6 kap 10 § 2 st brottsbalken 
    
 
 
 
 
 

 

TR mål: B 1687-14  
Handl.: OVR 

Attunda tingsrätt 
Box 940 
191 29  SOLLENTUNA 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3866
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Anna Bengtsson 2015-12-17 Handläggare 101-23

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 950 Tingsvägen 7 010-562 50 00 registrator.aknorrort-stockholm@aklagare.se
19129  SOLLENTUNA

Telefax

010-562 55 62

1(2)

ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 6

INKOM: 2015-12-17
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 428

Bilaga 46



     

     

     

     

      

 
 
 

 

2-4. SEXUELLT OFREDANDE (0201-K221921-14) 
 
Målsägande 
Sekretess JD som företräds av målsägandebiträde Nathalie Medina Secka 
 
Gärningar 
Kalani har den 7 januari 2014, den 11 januari 2014 och den 6 mars 2014 i sitt 
hem i Järfälla eller på annan plats i Stockholms län eller Sverige, sexuellt 
ofredat JD, som då var 13 år, genom att via internet skriva ord och meningar 
med sexuell innebörd till henne. Förfarandet har varit ägnat att kränka 
målsägarens sexuella integritet. 
 
Lagrum 
6 kap 10 § 2 st brottsbalken 
    
Bevisning 
Muntlig bevisning 

 Förhör med målsäganden JD angående hennes kontakter med Kalani, 
till styrkande av att Kalani förövat brottsliga gärningar mot henne enligt 
åtalet. Målsäganden kan närvara via videolänk.  

 Förhör med tilltalade Christoffer Kalani - erkänner  
 
 

Skriftlig bevisning 

 Chatt (fup sid 10-37) till styrkande av att Kalani har förövat brottsliga 
gärningar mot JD enligt åtalet. 

 Bilder (tilläggsprotokoll – sekretessbilaga sid 2-5) till styrkande av att 
Kalani förövat brottsliga gärningar mot JD enligt åtalet. 

 Syn på fullständig chatt. Åklagaren tar med utrustning härför. 
 
 
 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3866
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Anna Bengtsson 2015-12-17 Handläggare 101-23

2(2)



ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 6

INKOM: 2016-03-31
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 1141

Bilaga 47





ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 6

INKOM: 2016-03-31
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 1142

Bilaga 48







ATTUNDA TINGSRÄTT
Brottmålsenhet

INKOM: 2016-04-04
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 1144

Bilaga 49





ATTUNDA TINGSRÄTT
Brottmålsenhet

INKOM: 2016-04-04
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 1145

Bilaga 50









ATTUNDA TINGSRÄTT
Brottmålsenhet

INKOM: 2016-04-04
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 1146

Bilaga 51







     

     

     

     

      

 

 

 
 
Målsägande under 18 år 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

1 Kalani, Christoffer     
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 19931023-9513 Sverige 08-58013831   
 Adress 

 
  Russingränd 15, 175 57  JÄRFÄLLA    

 Offentlig försvarare/ombud 
  Henrik Olsson Lilja och Björn Rothpfeffer 

 Frihetsberövande m.m. 

  
 Delgivningsuppgifter 

   
 

Ansvarsyrkanden m.m. 
 
FÖRSÖK TILL GROVT UTNYTTJANDE AV BARN FÖR SEXUELL 
POSERING, FÖRSÖK TILL BARNPORNOGRAFIBROTT och 
SEXUELLT OFREDANDE (0201-K220508-14) 
 
Målsägande 
Sekretess LG som företräds av målsägandebiträde Henrik Månsson 
 
Gärning 
a) Kalani har den 7 december 2013 i sitt hem i Järfälla eller på annan plats i 
Stockholms län eller Sverige, via internet försökt att främja och utnyttja att LG, 
som då var 14 år, skulle utföra och medverka i sexuell posering genom att 
försöka förmå LG att ta bilder på sin nakna kropp eller del därav. Hon skulle 
sedan skicka bilderna till honom via internet. Kalani har genom det beskrivna 
även försökt skildra barn i pornografisk bild. Fara för brottens fullbordan har 
förelegat eller varit utesluten endast på grund utav tillfälliga omständigheter. 
 
Poseringsbrottet är grovt med hänsyn dels till tillvägagångssättet där Kalani 
vilselett målsäganden om sin ålder, dels till målsägandens låga ålder. Brottet är 
därutöver grovt med hänsyn till att det utgjort ett led i en verksamhet som 
bedrivits i stor omfattning och avsett många målsägande i låg ålder. 
 
Kalani har insett eller i vart fall haft skälig anledning att anta att målsäganden 
var under 15 år.  

 

TR mål: B 1687-14  
Handl.: OVR 

Attunda tingsrätt 
Box 940 
191 29  SOLLENTUNA 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3834
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Anna Bengtsson 2015-12-16 Handläggare 101-23

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 950 Tingsvägen 7 010-562 50 00 registrator.aknorrort-stockholm@aklagare.se
19129  SOLLENTUNA

Telefax

010-562 55 62

1(2)

ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 6

INKOM: 2015-12-16
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 419

Bilaga 52



     

     

     

     

      

 
 
 

 

 
b) Kalani har i kontakten med LG den 7 december 2013, även sexuellt ofredat 
henne genom att via internet skriva ord och meningar med sexuell innebörd till 
henne samt skicka en bild till henne när han håller handen innanför byxan över 
sitt kön. Förfarandet har varit ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet 
och väcka obehag. 
 
 
Lagrum 
6 kap 8 § 1 st och 3 st och 15 § 1 st brottsbalken och 23 kap 1 § brottsbalken 
6 kap 10 § 2 st brottsbalken 
16 kap 10 a § 1 st 1 p och 17 § brottsbalken och 23 kap 1 § brottsbalken 
    
 
Bevisning 
Muntlig bevisning 

 Förhör med målsäganden LG angående hennes kontakter med Kalani, 
till styrkande av att Kalani förövat brottsliga gärningar mot henne enligt 
åtalet. Målsäganden kan närvara via videolänk. 

 Förhör med tilltalade Christoffer Kalani - erkänner  
 

Skriftlig bevisning 

 Chatt (fup sid 8-15) till styrkande av att Kalani har förövat brottsliga 
gärningar mot LG enligt åtalet. 

 Bilder (tilläggsprotokoll – sekretessbilaga sid 2-4) till styrkande av att 
Kalani förövat brottsliga gärningar mot LG enligt åtalet. 

 Syn på fullständig chatt. Åklagaren tar med utrustning härför. 
 
 
 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3834
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Anna Bengtsson 2015-12-16 Handläggare 101-23

2(2)



     

     

     

     

      

 

 

 
Målsäganden under 18 år 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

1 Kalani, Christoffer     
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 19931023-9513 Sverige 08-58013831   
 Adress 

 
  Russingränd 15, 175 57 JÄRFÄLLA    

 Offentlig försvarare/ombud 
  Henrik Olsson Lilja och Björn Rothpfeffer  

 Frihetsberövande m.m. 

   
 Delgivningsuppgifter 

   
 

Ansvarsyrkanden m.m. 

 
SEXUELLT OFREDANDE vid 2 tillfällen (0201-K213865-14) 
 
Målsägande 
Sekretess PA som företräds av målsägandebiträde: Elisabeth Aronsson 
 
Gärning 
Kalani har den 30 och den 31 oktober 2013 i sitt hem i Järfälla eller på annan 
plats i Stockholms län eller Sverige, sexuellt ofredat PA, som var 11 år, genom 
att via internet skriva ord och meningar med sexuell innebörd till henne. 
Förfarandet var ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet.  
 
Lagrum 
6 kap 10 § 2 st brottsbalken 
    
 Bevisning 
Muntlig bevisning 

 Då Kalani erkänner finns förutsättningar för att i detta ärende inte 
åberopa något förhör med målsäganden. 

 Förhör med tilltalade Christoffer Kalani - erkänner  
 

 

 

 

TR mål: B 1687-14  
Handl.: OVR 

Attunda tingsrätt 
Box 940 
191 29  SOLLENTUNA 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3882
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Tomas Mattsson 2015-12-17 Handläggare 101-23

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 950 Tingsvägen 7 010-562 50 00 registrator.aknorrort-stockholm@aklagare.se
19129  SOLLENTUNA

Telefax

010-562 55 62

1(2)

ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 6

INKOM: 2015-12-17
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 432
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Skriftlig bevisning 

 Chatt (fup sid 4-23) till styrkande av att Kalani har förövat brottsliga 
gärningar mot PA enligt åtalet. 

 
 
 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3882
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Tomas Mattsson 2015-12-17 Handläggare 101-23

2(2)



     

     

     

     

      

 

 

 
Målsägande under 18 år 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

1 Kalani, Christoffer     
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 19931023-9513 Sverige 08-58013831   
 Adress 

 
  Russingränd 15, 175 57  JÄRFÄLLA    

 Offentlig försvarare/ombud 
  Olsson Lilja, Henrik och Rothpfeffer, Björn  

 Frihetsberövande m.m. 

   
 Delgivningsuppgifter 

   
 

Ansvarsyrkanden m.m. 
 
 
SEXUELLT OFREDANDE vid tre tillfällen (0201-K213607-14) 
 
Målsägande 
Sekretess VM som företräds av målsägandebiträde: Elisabeth Aronsson 
 
Gärning 
Kalani har den 30 oktober 2013 samt 4 och 7 november 2013 i sitt hem i 
Järfälla eller på annan plats i Stockholms län eller Sverige, sexuellt ofredat 
VM, som då var 11 år, genom att via internet skriva ord och meningar med 
sexuell innebörd till henne. Den 7 november 2013 har han även skickat en bild 
till henne där han håller handen på könet innanför sina byxor. Förfarandet har 
varit ägnat att väcka obehag och kränka målsägandens sexuella integritet.  
 
Lagrum 
6 kap 10 § 2 st brottsbalken 
    
 
 
 
 
 

 

TR mål: B 1687-14  
Handl.: OVR 

Attunda tingsrätt 
Box 940 
191 29  SOLLENTUNA 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3791
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Tomas Mattsson 2015-12-15 Handläggare 101-23

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 950 Tingsvägen 7 010-562 50 00 registrator.aknorrort-stockholm@aklagare.se
19129  SOLLENTUNA

Telefax

010-562 55 62

1(2)

ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 6

INKOM: 2015-12-15
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 400
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Bevisning 
 

Muntlig bevisning 

 Förhör med målsäganden VM angående hennes kontakter med Kalani, 
till styrkande av att Kalani förövat brottsliga gärningar mot henne enligt 
åtalet. Sker genom uppspelning av DVD-skiva om ca 1 timme.  

 Förhör med tilltalade Christoffer Kalani - erkänner  
 

Skriftlig bevisning 

 Chatt (fup sid 5-40) till styrkande av att Kalani har förövat brottsliga 
gärningar mot VM enligt åtalet. 

 Bilder (tilläggsprotokoll – sekretessbilaga sid 2-4) till styrkande av att 
Kalani förövat brottsliga gärningar mot VM enligt åtalet. 

 Syn på fullständig chatt med samtliga bilder. Åklagaren tar med 
utrustning härför. 

 
 
 
 
 
 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3791
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Tomas Mattsson 2015-12-15 Handläggare 101-23

2(2)



ATTUNDA TINGSRÄTT
Brottmålsenhet

INKOM: 2016-04-07
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 1174

Bilaga 55









ATTUNDA TINGSRÄTT
Brottmålsenhet

INKOM: 2016-04-11
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 1163
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ATTUNDA TINGSRÄTT
Brottmålsenhet

INKOM: 2016-04-11
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 1164

Bilaga 57













ATTUNDA TINGSRÄTT
Brottmålsenhet

INKOM: 2016-04-11
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 1165
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ATTUNDA TINGSRÄTT
Brottmålsenhet

INKOM: 2016-04-15
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 1176
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Målsägande under 18 år 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

1 Kalani, Christoffer     
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 19931023-9513 Sverige 08-58013831   
 Adress 

 
  Russingränd 15, 175 57  JÄRFÄLLA    

 Offentlig försvarare/ombud 
  Henrik Olsson Lilja och Björn Rothpfeffer 

 Frihetsberövande m.m. 

   
 Delgivningsuppgifter 

   
 

Ansvarsyrkanden m.m. 
 
SEXUELLT OFREDANDE (0201-K226061-14) 
 
Målsägande 
Sekretess ÖG som företräds av målsägandebiträde: Eva Ernstson  
 
Gärning 
Kalani har den 4 november 2013 i sitt hem i Järfälla eller på annan plats i 
Stockholms län eller Sverige, sexuellt ofredat ÖG, som då var 11 år, genom att 
via internet skriva ord och meningar med sexuell innebörd till henne. 
Förfarandet var ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet. 
 
Lagrum 
6 kap 10 § 2 st brottsbalken 
    
Bevisning 
Muntlig bevisning 

 Förhör med målsäganden ÖG angående hennes kontakter med Kalani, 
till styrkande av att Kalani förövat brottsliga gärningar mot henne enligt 
åtalet. Sker genom uppspelning av DVD-skiva om ca 15 minuter.  

 Förhör med tilltalade Christoffer Kalani - erkänner  
 

 

 

TR mål: B 1687-14  
Handl.: OVR 

Attunda tingsrätt 
Box 940 
191 29  SOLLENTUNA 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3875
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Tomas Mattsson 2015-12-17 Handläggare 101-23

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 950 Tingsvägen 7 010-562 50 00 registrator.aknorrort-stockholm@aklagare.se
19129  SOLLENTUNA

Telefax

010-562 55 62

1(2)

ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 6

INKOM: 2015-12-17
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 431

Bilaga 60



     

     

     

     

      

 
 
 

 

Skriftlig bevisning 

 Chatt (fup sid 3-13) till styrkande av att Kalani har förövat brottsliga 
gärningar mot ÖG enligt åtalet. 

 Bild (tilläggsprotokoll – sekretessbilaga sid 2) till styrkande av att 
Kalani förövat brottsliga gärningar mot ÖG enligt åtalet. 

 Syn på fullständig chatt med bild. Åklagaren tar med utrustning härför. 
 
 
 
 
 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3875
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Tomas Mattsson 2015-12-17 Handläggare 101-23

2(2)



     

     

     

     

      

 

 

 
Målsägande under 18 år 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

1 Kalani, Christoffer     
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 19931023-9513 Sverige 08-58013831   
 Adress 

 
  Russingränd 15, 175 57  JÄRFÄLLA    

 Offentlig försvarare/ombud 
  Henrik Olsson Lilja och Björn Rothpfeffer 

 Frihetsberövande m.m. 

   
 Delgivningsuppgifter 

   
 

Ansvarsyrkanden m.m. 
 
 
SEXUELLT OFREDANDE (0201-K204446-14) 
 
Målsägande 
Sekretess HD som företräds av målsägandebiträde: Hans Peter Lindström 
 
Gärning 
Kalani har den 24 september 2013 i sitt hem i Järfälla eller på annan plats i 
Stockholms län eller Sverige, sexuellt ofredat HD, som då var 12 år, genom att 
via internet skriva ord och meningar med sexuell innebörd till henne. 
Förfarandet var ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet. 
 
Lagrum 
6 kap 10 § 2 st brottsbalken 
    
Bevisning 
Muntlig bevisning 

 Då Kalani erkänner samt att förutsättningarna i övrigt medger det, 
åberopas inget förhör med målsägande HD. 

 Förhör med tilltalade Christoffer Kalani - erkänner  
 

 

 

TR mål: B 1687-14  
Handl.: OVR 

Attunda tingsrätt 
Box 940 
191 29  SOLLENTUNA 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3926
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Tomas Mattsson 2015-12-17 Handläggare 101-23

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 950 Tingsvägen 7 010-562 50 00 registrator.aknorrort-stockholm@aklagare.se
19129  SOLLENTUNA

Telefax

010-562 55 62

1(2)

ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 6

INKOM: 2015-12-17
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 672

Bilaga 61



     

     

     

     

      

 
 
 

 

Skriftlig bevisning 

 Chatt (fup sid 4-12) till styrkande av att Kalani har förövat brottsliga 
gärningar mot HD enligt åtalet. 

 Bild av målsägandens mobiltelefon där Kalani finns som kontakt (fup 
sid 26) till styrkande av att Kalani förövat brottsliga gärningar mot HD 
enligt åtalet. 

 Syn på fullständig chatt med samtliga bilder. Åklagaren tar med 
utrustning härför. 

 
 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3926
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Tomas Mattsson 2015-12-17 Handläggare 101-23

2(2)



ATTUNDA TINGSRÄTT
Brottmålsenhet

INKOM: 2016-04-18
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 1188

Bilaga 62









ATTUNDA TINGSRÄTT
Brottmålsenhet

INKOM: 2016-04-18
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 1189

Bilaga 63





     

     

     

     

      

 

 

 
Målsägande under 18 år 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

1 Kalani, Christoffer     
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 19931023-9513 Sverige 08-58013831   
 Adress 

 
  Russingränd 15, 175 57  JÄRFÄLLA    

 Offentlig försvarare/ombud 
  Henrik Olsson Lilja och Björn Rothpfeffer  

 Frihetsberövande m.m. 

  
 Delgivningsuppgifter 

   
 

Ansvarsyrkanden m.m. 
 
1-2 SEXUELLT OFREDANDE (0201-K182376-14) 
 
Målsägande 
Sekretess ZG som företräds av målsägandebiträdet Anna Vikström 
 
Gärning 
Kalani har den 11 mars 2014 och den 19 mars 2014 i sitt hem i Järfälla eller på annan 
plats i Stockholms län eller Sverige, sexuellt ofredat ZG, som då var 10 år, genom att 
via internet skriva ord och meningar med sexuell innebörd till henne. Förfarandet har 
varit ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet. 
 
Lagrum 
6 kap 10 § 2 st brottsbalken 
    

Bevisning 
Muntlig bevisning 

 Förhör med målsäganden ZG angående hennes kontakter med Kalani, till 
styrkande av att Kalani förövat brottsliga gärningar mot henne enligt åtalet. 
Sker genom uppspelning av DVD-skiva om ca 20 minuter.  

 Förhör med tilltalade Christoffer Kalani - erkänner  
 

 

 

TR mål: B 1687-14  
Handl.: OVR 

Attunda tingsrätt 
Box 940 
191 29  SOLLENTUNA 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3812
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Anna Bengtsson 2015-12-16 Handläggare 101-23

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 950 Tingsvägen 7 010-562 50 00 registrator.aknorrort-stockholm@aklagare.se
19129  SOLLENTUNA

Telefax

010-562 55 62

1(2)

ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 6

INKOM: 2015-12-16
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 413

Bilaga 64



     

     

     

     

      

 
 
 

 

Skriftlig bevisning 

 Chatt (fup sid 7-15) till styrkande av att Kalani har förövat brottsliga 
gärningar mot ZG enligt åtalet. 

 Syn på fullständig chatt. Åklagaren tar med utrustning härför. 
 

 
 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3812
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Anna Bengtsson 2015-12-16 Handläggare 101-23

2(2)



ATTUNDA TINGSRÄTT
Brottmålsenhet

INKOM: 2016-04-20
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 1196

Bilaga 65





     

     

     

     

      

 

 

 
Målsägande under 18 år 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

1 Kalani, Christoffer     
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 19931023-9513 Sverige 08-58013831   
 Adress 

 
  Russingränd 15   175 57  JÄRFÄLLA    

 Offentlig försvarare/ombud 
  Henrik Olsson Lilja och Björn Rothpfeffer 

 Frihetsberövande m.m. 

  
 Delgivningsuppgifter 

   
 

Ansvarsyrkanden m.m. 
 
FÖRSÖK TILL VÅLDTÄKT MOT BARN i andra hand FÖRSÖK TILL 
GROVT SEXUELLT ÖVERGREPP MOT BARN, FÖRSÖK TILL GROVT 
UTNYTTJANDE AV BARN FÖR SEXUELL POSERING, FÖRSÖK TILL 
BARNPORNOGRAFIBROTT och SEXUELLT OFREDANDE (0201-
K276220-14) 
 
Målsägande 
Sekretess WG som företräds av målsägandebiträde Anna Vikström 
 
Gärningar  

a) Kalani har den 26 augusti 2013 i sitt hem i Järfälla eller på annan plats i 
Stockholms län eller Sverige, via internet försökt genomföra en annan 
sexuell handling med WG, som då var 11 år, som med hänsyn till 
kränkningens allvar är jämförlig med samlag genom att han har 
uppmanat henne att hålla sina fingrar på sitt kön och föra in fingrar i 
underlivet och därigenom onanera på sig själv. Fara för brottets 
fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga 
omständigheter. 
 

b) Kalani har den 26 augusti 2013 i sitt hem i Järfälla eller på annan plats i 
Stockholms län eller Sverige, via internet, försökt främja och utnyttja att 
WG, som då var 11 år, skulle utföra och medverka i sexuell posering 
genom att han uppmanat WG att ta bilder på sin nakna kropp eller del 
därav samt att han vid gärningen under punkt a) även uppmanat henne att 

 

TR mål: B 1687-14  
Handl.: OVR 

Attunda tingsrätt 
Box 940 
191 29  SOLLENTUNA 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3940
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Anna Bengtsson 2015-12-21 Handläggare 101-23

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 950 Tingsvägen 7 010-562 50 00 registrator.aknorrort-stockholm@aklagare.se
19129  SOLLENTUNA

Telefax

010-562 55 62

1(2)

ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 6

INKOM: 2015-12-21
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 677

Bilaga 66



     

     

     

     

      

 
 
 

 

ta bilder på de sexuella handlingarna. Bilderna skulle hon sedan skicka 
till Kalani via internet. Kalani har härigenom även försökt att skildra 
barn i pornografisk bild. Fara för brottens fullbordan har förelegat eller 
varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. 

 
c) Kalani har i kontakten med WG den 26 augusti 2013, även sexuellt 

ofredat WG, genom att via internet skriva ord och meningar med sexuell 
innebörd till henne samt skicka bilder till henne på sitt könsorgan och där 
han håller handen på sitt könsorgan. Förfarandet har varit ägnat att väcka 
obehag och kränka målsägandens sexuella integritet. 

 
Kalani har insett eller i vart fall haft skälig anledning att anta att målsäganden 
under tiden ovanstående gärningar begåtts var under 15 år. 
 
Poseringsbrottet och brottet i a) är om det bedöms som sexuellt övergrepp mot 
barn grova med hänsyn dels till tillvägagångssättet där Kalani vilselett 
målsäganden om sin ålder, dels till målsägandens låga ålder. Poseringsbrottet är 
även grovt eftersom det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av WG då Kalani 
försökt förmå henne att i bild skildra när hon utför en sexuell handling på sig 
själv. Brotten är därutöver grova då de varit ett led i en verksamhet som bedrivits 
i stor omfattning och avsett många målsägande i låg ålder.  
 
Lagrum 
6 kap 4 § 1 st brottsbalken och 15 § 1 st brottsbalken och 23 kap 1 § brottsbalken 
6 kap 8 § 1 st och 3 st och 15 § 1 st brottsbalken och 23 kap 1 § brottsbalken 
6 kap 10 § 2 st brottsbalken 
16 kap 10 a § 1 st 1 p och 17 § brottsbalken och 23 kap 1 § brottsbalken 
    
Bevisning 
Muntlig bevisning 

 Förhör med målsäganden WG angående hennes kontakter med Kalani, 
till styrkande av att Kalani förövat brottsliga gärningar mot henne enligt 
åtalet. Sker genom uppspelning av DVD-skiva om ca 40 minuter.  

 Förhör med tilltalade Christoffer Kalani - erkänner alla brott utom 
våldtäkt mot barn. 
 

Skriftlig bevisning 

 Chatt (fup sid 9-35) till styrkande av att Kalani har förövat brottsliga 
gärningar mot WG enligt åtalet. 

 Bilder (tilläggsprotokoll – sekretessbilaga sid 2-16) till styrkande av att 
Kalani förövat brottsliga gärningar mot WG enligt åtalet. 

 Syn på fullständig chatt med samtliga bilder. Åklagaren tar med 
utrustning härför. 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3940
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Anna Bengtsson 2015-12-21 Handläggare 101-23

2(2)



ATTUNDA TINGSRÄTT
Brottmålsenhet

INKOM: 2016-04-26
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 1202

Bilaga 67















ATTUNDA TINGSRÄTT
Brottmålsenhet

INKOM: 2016-04-26
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 1203

Bilaga 68





     

     

     

     

      

 

 

 
Målsägande under 18 år 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

1 Kalani, Christoffer     
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 19931023-9513 Sverige 08-58013831   
 Adress 

 
  Russingränd 15, 175 57  JÄRFÄLLA    

 Offentlig försvarare/ombud 
  Henrik Olsson Lilja och Björn Rothpfeffer  

 Frihetsberövande m.m. 

   
 Delgivningsuppgifter 

   
 

Ansvarsyrkanden m.m. 
 
1. SEXUELLT OFREDANDE (0201-K154769-14) 
 
Målsägande 
Sekretess VA som företräds av målsägandebiträde: Olof Riesenfeld 
 
Gärning  
Kalani har den 1 juli 2013 i sitt hem i Järfälla eller på annan plats i Stockholms 
län eller Sverige, sexuellt ofredat VA, som då var 11 år, genom att via internet 
till henne skriva ord och meningar med sexuell innebörd samt skicka bild på 
sitt höljda könsorgan. Förfarandet har varit ägnat att väcka obehag och kränka 
målsägandens sexuella integritet. 
 
Lagrum 
6 kap 10 § 2 st brottsbalken 
    
 
 
 
 
 
 

 

TR mål: B 1687-14  
Handl.: OVR 

Attunda tingsrätt 
Box 940 
191 29  SOLLENTUNA 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3461
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Tomas Mattsson 2015-12-14 Handläggare 101-23

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 950 Tingsvägen 7 010-562 50 00 registrator.aknorrort-stockholm@aklagare.se
19129  SOLLENTUNA

Telefax

010-562 55 62

1(2)

ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 6

INKOM: 2015-12-21
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 680

Bilaga 69



     

     

     

     

      

 
 
 

 

 
2. SEXUELLT OFREDANDE (0201-K154769-14) 
 
Målsägande 
Sekretess VA som företräds av målsägandebiträde: Olof Riesenfeld 
 
Gärning 
Kalani har den 25 juli 2013 i sitt hem i Järfälla eller på annan plats i 
Stockholms län eller Sverige sexuellt ofredat VA, som då var 11 år, genom att 
via internet skriva ord och meningar med sexuell innebörd till VA. Förfarandet 
har varit ägnat att kränka målsägarens sexuella integritet. 
 
Lagrum 
6 kap 10 § 2 st brottsbalken 
    
Bevisning 
Muntlig bevisning 

 Förhör med målsäganden VA angående hennes kontakter med Kalani, 
till styrkande av att Kalani förövat brottsliga gärningar mot henne enligt 
åtalet. Sker genom uppspelning av DVD-skiva om ca 1 timme och 20 
minuter.  

 Förhör med tilltalade Christoffer Kalani - erkänner  
 

Skriftlig bevisning 

 Chatt (fup sid 6-45) till styrkande av att Kalani har förövat brottsliga 
gärningar mot VA enligt åtalet. 

 Bilder (tilläggsprotokoll – sekretessbilaga sid 2-4) till styrkande av att 
Kalani förövat brottsliga gärningar mot VA enligt åtalet. 

 Syn på fullständig chatt med samtliga bilder. Åklagaren tar med 
utrustning härför. 

 
 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3461
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Tomas Mattsson 2015-12-14 Handläggare 101-23

2(2)



ATTUNDA TINGSRÄTT
Brottmålsenhet

INKOM: 2016-04-28
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 1207

Bilaga 70















ATTUNDA TINGSRÄTT
Brottmålsenhet

INKOM: 2016-04-29
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 1210

Bilaga 71





     

     

     

     

      

 

 

 
 
Målsägande under 18 år 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

1 Kalani, Christoffer     
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 19931023-9513 Sverige 08-58013831   
 Adress 

 
  Russingränd 15, 175 57  JÄRFÄLLA    

 Offentlig försvarare/ombud 
  Henrik Olsson Lilja och Björn Rothpfeffer  

 Frihetsberövande m.m. 

  
 Delgivningsuppgifter 

   
 

Ansvarsyrkanden m.m. 
 
SEXUELLT OFREDANDE (0201-K201363-14) 
 
Målsägande 
Sekretess OG som företräds av målsägandebiträde Anna-Karin Hörenius 
 
Gärning 
Kalani har den 26 augusti 2013 i sitt hem i Järfälla eller på annan plats i 
Stockholms län eller Sverige, sexuellt ofredat OG, som då var 10 år, genom att 
via internet skriva ord och meningar med sexuell innebörd till henne. 
Förfarandet har varit ägnat att kränka målsägarens sexuella integritet. 
 
Lagrum 
6 kap 10 § 2 st brottsbalken 
    
Bevisning 
Muntlig bevisning 

 Förhör med målsäganden OG angående hennes kontakter med Kalani, 
till styrkande av att Kalani förövat brottsliga gärningar mot henne enligt 
åtalet. Sker genom uppspelning av DVD-skiva om ca 30 minuter.  

 Förhör med tilltalade Christoffer Kalani - erkänner  
 
 

 

TR mål: B 1687-14  
Handl.: OVR 

Attunda tingsrätt 
Box 940 
191 29  SOLLENTUNA 
 
 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3684
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Anna Bengtsson 2015-12-14 Handläggare 101-23

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 950 Tingsvägen 7 010-562 50 00 registrator.aknorrort-stockholm@aklagare.se
19129  SOLLENTUNA

Telefax

010-562 55 62

1(2)

ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 6

INKOM: 2015-12-15
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 377

Bilaga 72



     

     

     

     

      

 
 
 

 

Skriftlig bevisning 

 Chatt (fup sid 6-10) till styrkande av att Kalani har förövat brottsliga 
gärningar mot OG enligt åtalet. 

 Bilder (tilläggsprotokoll – sekretessbilaga sid 2) till styrkande av att 
Kalani förövat brottsliga gärningar mot OG enligt åtalet. 

 Syn på fullständig chatt. Åklagaren tar med utrustning härför. 
 

 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3684
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Anna Bengtsson 2015-12-14 Handläggare 101-23

2(2)



     

     

     

     

      

 

 

 
Målsägande under 18 år 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

1 Kalani, Christoffer     
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 19931023-9513 Sverige 08-58013831   
 Adress 

 
  Russingränd 15, 175 57  JÄRFÄLLA    

 Offentlig försvarare/ombud 
  Henrik Olsson Lilja och Björn Rothpfeffer 

 Frihetsberövande m.m. 

  
 Delgivningsuppgifter 

   
 

Ansvarsyrkanden m.m. 
 
SEXUELLT OFREDANDE (0201-K220672-14) 
 
Målsägande 
Sekretess QG som företräds av målsägandebiträde Anna-Karin Hörenius 
 
Gärning 
Kalani har den 8 februari 2014 i sitt hem i Järfälla eller på annan plats i 
Stockholms län eller Sverige, sexuellt ofredat QG, som då var 10 år, genom att 
via internet skriva ord och meningar med sexuell innebörd till henne. 
Förfarandet har varit ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet. 
 
Lagrum 
6 kap 10 § 2 st brottsbalken 
    
Bevisning 
Muntlig bevisning 

 Förhör med målsäganden QG angående hennes kontakter med Kalani, 
till styrkande av att Kalani förövat brottsliga gärningar mot henne enligt 
åtalet. Sker genom uppspelning av DVD-skiva om ca 30 minuter.  

 Förhör med tilltalade Christoffer Kalani - erkänner  
 

 

 

TR mål: B 1687-14  
Handl.: OVR 

Attunda tingsrätt 
Box 940 
191 29  SOLLENTUNA 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3828
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Anna Bengtsson 2015-12-16 Handläggare 101-23

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 950 Tingsvägen 7 010-562 50 00 registrator.aknorrort-stockholm@aklagare.se
19129  SOLLENTUNA

Telefax

010-562 55 62

1(2)

ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 6

INKOM: 2015-12-16
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 417

Bilaga 73



     

     

     

     

      

 
 
 

 

Skriftlig bevisning 

 Chatt (fup sid 8-19) till styrkande av att Kalani har förövat brottsliga 
gärningar mot QG enligt åtalet. 

 Bilder (tilläggsprotokoll – sekretessbilaga sid 2-4) till styrkande av att 
Kalani förövat brottsliga gärningar mot QG enligt åtalet. 

 Syn på fullständig chatt. Åklagaren tar med utrustning härför. 
 
 
 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3828
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Anna Bengtsson 2015-12-16 Handläggare 101-23

2(2)



ATTUNDA TINGSRÄTT
Brottmålsenhet

INKOM: 2016-05-04
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 1217

Bilaga 74





ATTUNDA TINGSRÄTT
Brottmålsenhet

INKOM: 2016-05-06
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 1218

Bilaga 75









ATTUNDA TINGSRÄTT
Brottmålsenhet

INKOM: 2016-05-04
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 1219

Bilaga 76













     

     

     

     

      

 

 

 
 
Målsägande under 18 år 

 
 
 
 
 
 
 

 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

1 Kalani, Christoffer     
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 19931023-9513 Sverige 08-58013831   
 Adress 

 
  Russingränd 15, 175 57  JÄRFÄLLA    

 Offentlig försvarare/ombud 
  Henrik Olsson Lilja och Björn Rothpfeffer 

 Frihetsberövande m.m. 

  
 Delgivningsuppgifter 

   
 

Ansvarsyrkanden m.m. 
 
SEXUELLT OFREDANDE (0201-K155069-14) 
 
Målsägande 
Sekretess RM som företräds av målsägandebiträde Sara Törnqvist 
 
Gärning 
Kalani har den 19, 21, 23, 25 och 26 augusti 2013 i sitt hem i Järfälla eller på 
annan plats i Stockholms län eller Sverige, sexuellt ofredat RM, som då var 14 
år, genom att via internet skriva ord och meningar med sexuell innebörd till 
henne samt vid några tillfällen även skicka bilder till henne på sitt höljda och 
ohöljda könsorgan. Förfarandet har varit ägnat att väcka obehag och kränka 
målsägarens sexuella integritet. 
 
Lagrum 
6 kap 10 § 2 st brottsbalken 
    
Bevisning 
Muntlig bevisning 

 Förhör med målsäganden RM angående hennes kontakter med Kalani, 
till styrkande av att Kalani förövat brottsliga gärningar mot henne enligt 
åtalet. Målsäganden kan närvara via videolänk. 

 Förhör med tilltalade Christoffer Kalani - erkänner  
 
 

 

TR mål: B 1687-14  
Handl.: OVR 

Attunda tingsrätt 
Box 940 
191 29  SOLLENTUNA 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3457
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Anna Bengtsson 2015-12-14 Handläggare 101-23

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 950 Tingsvägen 7 010-562 50 00 registrator.aknorrort-stockholm@aklagare.se
19129  SOLLENTUNA

Telefax

010-562 55 62

1(2)

ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 6

INKOM: 2015-12-15
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 380
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Skriftlig bevisning 

 Chatt (fup sid 8-38) till styrkande av att Kalani har förövat brottsliga 
gärningar mot RM enligt åtalet.  

 Bilder (tilläggsprotokoll – sekretessbilaga sid 2-12) till styrkande av att 
Kalani förövat brottsliga gärningar mot RM enligt åtalet. 

 Syn på fullständig chatt med samtliga bilder. Åklagaren tar med 
utrustning härför. 

 
 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 3457
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-22093-14
Kammaråklagare Anna Bengtsson 2015-12-14 Handläggare 101-23
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ATTUNDA TINGSRÄTT
Brottmålsenhet

INKOM: 2016-05-10
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 1224
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ATTUNDA TINGSRÄTT
Brottmålsenhet

INKOM: 2016-05-12
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 1228
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ATTUNDA TINGSRÄTT
Brottmålsenhet

INKOM: 2016-05-16
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 1241
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ATTUNDA TINGSRÄTT
Brottmålsenhet

INKOM: 2016-05-16
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 1242
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ATTUNDA TINGSRÄTT
Brottmålsenhet

INKOM: 2016-05-16
MÅLNR: B 1687-14
AKTBIL: 1243
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ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I BROTTMÅL 
 

Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller 
ett i domen intaget beslut, ska göra detta skrift-
ligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas 
till tingsrätten. Överklagandet prövas av den 
hovrätt som finns angiven i slutet av domen. 

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten 
inom tre veckor från domens datum. Sista da-
gen för överklagande finns angiven på sista si-
dan i domen. 

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får 
också motparten överklaga domen (s.k. an-
slutningsöverklagande) även om den vanliga 
tiden för överklagande har gått ut. Överkla-
gandet ska också i detta fall skickas eller läm-
nas till tingsrätten och det måste ha kommit in 
till tingsrätten inom en vecka från den i do-
men angivna sista dagen för överklagande. Om 
det första överklagandet återkallas eller för-
faller kan inte heller anslutningsöverklag-
andet prövas.  

Samma regler som för part gäller för den som 
inte är part eller intervenient och som vill 
överklaga ett i domen intaget beslut som an-
går honom eller henne. I fråga om sådant be-
slut finns dock inte någon möjlighet till anslut-
ningsöverklagande. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i 
hovrätten fordras i vissa fall att prövningstill-
stånd meddelas. Hovrätten lämnar prövnings-
tillstånd om  

1. det finns anledning att betvivla riktig-
heten av det slut som tingsrätten har 
kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd medde-
las går att bedöma riktigheten av det 
slut som tingsrätten har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstill-
lämpningen att överklagandet prövas 
av högre rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att 
pröva överklagandet. 

Om prövningstillstånd krävs och sådant inte 
meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det 
är därför viktigt att det, i de fall prövningstill-
stånd krävs, klart och tydligt framgår av över-
klagandet till hovrätten varför klaganden anser 
att prövningstillstånd bör meddelas. 

I vilka fall krävs prövningstillstånd?  

Brottmålsdelen  

Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten 
ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade  

1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller  

2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer 
än 6 månaders fängelse i straffskalan. 

Enskilt anspråk (skadeståndstalan)  

För att hovrätten ska pröva en skadeståndstal-
an krävs prövningstillstånd. Från denna regel 
gäller följande undantag: 

Överklagas domen även i brottmålsdelen och 
avser överklagandet frågan om den tilltalade 
ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte 
prövningstillstånd för ett till denna gärning 
kopplat enskilt anspråk i de fall  

1. det enligt ovanstående regler inte krävs 
prövningstillstånd i brottmålsdelen, el-
ler 

2. prövningstillstånd i brottmålsdelen 
meddelas av hovrätten. 
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Beslut i övriga frågor 

Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs 
även prövningstillstånd vid beslut som endast 
får överklagas i samband med överklagande av 
domen. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om 

1. den dom som överklagas med angiv-
ande av tingsrättens namn samt dag 
och nummer för domen, 

2. parternas namn och hemvist och om 
möjligt deras postadresser, yrken, per-
sonnummer och telefonnummer, var-
vid parterna benämns klagande respek-
tive motpart, 

3. den ändring av tingsrättens dom som 
klaganden vill få till stånd,  

4. grunderna (skälen) för överklagandet 
och i vilket avseende tingsrättens 
domskäl enligt klagandens mening är 
oriktiga,  

5. de bevis som åberopas och vad som 
ska styrkas med varje bevis, samt 

6. om prövningstillstånd behövs, de om-
ständigheter som åberopas till stöd för 
att prövningstillstånd ska meddelas.  

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska 
ges in samtidigt med överklagandet. Vill klag- 
anden att det ska hållas ett förnyat förhör eller 
en förnyad syn på stället, ska han eller hon 
ange det och skälen till detta. Klaganden ska 
också ange om han eller hon vill att målsägan-
den eller den tilltalade ska infinna sig person-
ligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är 
den tilltalade anhållen eller häktad, ska det 
anges.  

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden 
eller hans/hennes ombud.  

Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. 
Adress och telefonnummer finns på första si-
dan av domen. 

Om ni tidigare informerats om att förenklad 
delgivning kan komma att användas med er i 
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt 
också komma att användas med er i högre in-
stanser om någon överklagar avgörandet dit. 
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