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Per MAGNUS Emanuel Öst, 19820425-4638
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Offentlig försvarare:
Advokat Torbjörn Marell
Marell Advokatbyrå AB
Atlanticagatan 1
702 86 Örebro

Åklagare
Kammaråklagare Tobias Ekelund
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Örebro
Box 1634
701 16 Örebro

Målsägande
1. Sekretess NNA1, se Partsbilaga sekretess

Sekretess

Ombud och målsägandebiträde:
Advokat Elvy Wicklund
Advokatfirman KvinnoJuristen AB
Östra Bangatan 26
703 61 Örebro

2. Sekretess NNB1, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Kristina Löfwall
Advokatfirman Ahlstedt KB
Box 11017
404 21 Göteborg
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3. Sekretess NNC1, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Daniela Gamboa Aguayo
Advokatfirman Stranding AB
Järntorgsgatan 8
703 61 Örebro

___________________________________

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för
1. Kränkande fotografering, 4 kap 6 a § 1 st brottsbalken

2016-02-28 -- 2016-12-31
2. Våldtäkt mot barn, 6 kap 4 § 1 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2018

2017-01-01 -- 2017-12-31
3. Sexuellt övergrepp mot barn, 6 kap 6 § 1 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2018

2014-01-01 -- 2017-12-31 (2 tillfällen)
4. Barnpornografibrott, 16 kap 10 a § 1 st 1 p brottsbalken i sin lydelse före 1 maj 2020

2016-02-28 -- 2016-12-31
5. Barnpornografibrott, 16 kap 10 a § 1 st 5 p brottsbalken

2020-06-09

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

2018-01-01 -- 2018-08-31

Målet skrivs av beträffande följande åtal
Barnpornografibrott, 16 kap 10 a § 1 st 1 p brottsbalken i sin lydelse före 1 maj 2020

2013-01-01 -- 2015-12-31

Påföljd m.m.
Fängelse 3 år

Skadestånd
1. Magnus Öst ska betala skadestånd till NNA1 med 140 000 kr jämte ränta enligt 6 §

räntelagen (1975:635) på 110 000 kr från den 31 december 2017 och på 30 000 kr från
den 31 augusti 2018, allt till dess betalning sker.

2. Magnus Öst ska betala skadestånd till NNB1 med 10 000 kr jämte ränta på beloppet
enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 31 december 2016 till dess betalning sker.
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Förverkande och beslag
1. I beslag tagna datorer, hårddisk och mobiltelefon förklaras förverkade. Beslagen ska

bestå (Polismyndigheten Region Bergslagen, beslagsliggare 2020-5000-BG71662, nr 1
och beslagsliggare 2020-5000-BG71808, nr 7, 10 och 12).

2. I beslag tagen kamera förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten Region
Bergslagen, beslagsliggare 2020-5000-BG71808, nr 3).

Häktning m.m.
Magnus Öst ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot
honom.

Sekretess
1. Sekretessbestämmelserna enligt 18 kap 15 § och 35 kap 12 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) ska fortsätta att vara tillämpliga i målet såvitt avser de
barnpornografiska bilder, varmed avses även filmer, som förevisats vid förhandling inom
stängda dörrar.
2. Sekretessbestämmelsen i 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska
fortsätta att vara tillämplig på uppgifter som lagts fram vid förhandling inom stängda dörrar
och som kan röja målsägandenas, anhörigas och familjehemsföräldrars identiteter. Detta
innefattar identitetsuppgifter och andra uppgifter som kan leda till att identiteterna går att
klarlägga. Samma sekretessbestämmelse ska fortsätta att vara tillämplig på samtliga
identitetsuppgifter i Partsbilaga sekretess.

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.

Ersättning
1. Torbjörn Marell får ersättning av staten med 110 030 kr. Av beloppet avser 75 816 kr

arbete, 12 208 kr tidsspillan och 22 006 kr mervärdesskatt.
2. Elvy Wicklund får ersättning av staten med 38 610 kr. Av beloppet avser 30 888 kr

arbete och 7 722 kr mervärdesskatt.
3. Kristina Löfwall får ersättning av staten med 22 673 kr. Av beloppet avser 15 233 kr

arbete, 2 570 kr tidsspillan, 335 kr utlägg och 4 535 kr mervärdesskatt.
4. Daniela Gamboa Aquayo får ersättning av staten med 15 795 kr. Av beloppet avser 12

636 kr arbete och 3 159 kr mervärdesskatt.
5. Staten ska stå för kostnaden för försvararen och målsägandebiträdena.

___________________________________
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YRKANDEN  

 

Åklagarens yrkanden, se bilaga 1. 

 

Under åberopande av att preskription inträtt har åklagaren lagt ned åtalet i 

åtalspunkten 4.2. 

 

I anslutning till åtalspunkterna 1.1 – 1.3 har målsäganden NN A 1 fordrat skadestånd 

av Magnus Öst med 185 000 kr, därav 30 000 kr för sveda och värk, 120 000 kr för 

kränkning avseende åtalspunkten 1.1, 25 000 kr för kränkning avseende åtalspunkten 

1.2 och 10 000 kr för kränkning avseende åtalspunkten 1.3, jämte ränta enligt 6 § 

räntelagen (1975:635) på 145 000 kr från den 31 december 2017 och på 40 000 kr 

från den 31 augusti 2018, allt till dess betalning sker. 

 

I anslutning till åtalspunkterna 3.1 och 3.3 har målsäganden NN B 1, som biträder 

åtalet, fordrat skadestånd av Magnus Öst med 15 000 kr för kränkning jämte ränta 

enligt 6 § räntelagen från den 31 december 2016 till dess betalning sker. 

 

DOMSKÄL 

 

Skuldfrågan 

 

Åtalspunkterna 1.1 – 1.3  

 

Magnus Öst har erkänt gärningen enligt åtalspunkten 1.1 och gjort gällande att den 

ska bedömas som sexuellt övergrepp mot barn och inte som våldtäkt mot barn. Han 

har förnekat gärningarna enligt åtalspunkterna 1.2 och 1.3. 

 

På åklagarens begäran har tre videoinspelade polisförhör med målsäganden NN A 1 

spelats upp vid huvudförhandlingen. Förhör har på åklagarens begäran hållits med 
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vittnena NN A 2, NN A 3 och Lena Hjalmarsson, varjämte Magnus Öst har hörts över 

åtalet. Som skriftlig bevisning har åklagaren åberopat ett brev, som ska ha skrivits av 

målsäganden, och utdrag ur en bok. 

 

Magnus Öst har berättat bland annat följande: Under tiden den 6 januari – den 1 

december 2017 bodde han hos vittnet NN A 2. Målsäganden NN A 1 var då 

familjehemsplacerad hos NN A 2, varför hon också hade sin bostad hos denne. – Vid 

ett tillfälle i september 2017 kom han hem ganska sent och då tog han av sig sina 

ytterkläder på nedervåningen. Därefter värmde han mat och satte sig till bords. När 

han hade ätit gick han upp till sitt rum på övervåningen för att göra sig i ordning för 

att lägga sig. Han gick till toaletten och då hade han med sig sin telefon. När han 

sedan kom ut från toaletten såg han målsäganden, varför han gick in på hennes rum. 

Hon sade till honom att lägga sig ”här”. Han lade sig bredvid henne och höll sedan 

på lite med sin telefon. De pratade med varandra om ”allt möjligt”. Efter en stund 

började hon smeka hans ”snopp” i 10-15 sekunder men han fick inte stånd. Han vred 

sig mot henne och förde ett av sina långfingrar mot hennes underliv. Hon sade att han 

fick ta ”innanför” och då gjorde han det. I samband med det uppgav han att han ville 

pussa henne ”där nere”, varefter hon svarade att han fick göra det. Han flyttade sig 

”ner” och förde hennes trosor åt sidan med långfingret och pekfingret. Sedan 

”slickade” i två sekunder ”utanpå” och sedan ”lite djupare mellan blygdläpparna”. På 

fråga av honom uppgav hon att hon tyckte att det var skönt. I samma stund insåg han 

vad han hade gjort. Händelsen slutade i och med att han gick till sitt rum. Där 

funderade han på vad han hade gjort. Det var så att händelsen hade byggts upp under 

hela året. En gång i mars eller april satt målsäganden och han i en soffa på 

övervåningen. Då drog hon honom till sig och försökte ”pussa” honom. Emellertid 

drog han sig undan. Ungefär en månad senare försökte hon ”pussa” honom på ena 

kinden när de var i hans rum. Han drog sig undan. En morgon i maj kom målsäganden 

till honom när han skulle bege sig till sitt arbete. Då förklarade hon att hon inte hade 

några trosor på sig. Han tänkte inte så mycket på vad hon hade sagt. Ytterligare en 

månad senare när de var på hans rum förde hon sin ena hand mot hans höft och vidare 
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ner mot ljumsken. Det medförde att han tog bort hennes hand. Eftersom han var på 

väg ut tänkte han inte mer på det inträffade. Den sista händelsen utspelade sig i köket 

i samband med att han sträckte sig efter ett glas. Då förde hon sin ena hand mot hans 

höft och vidare ner mot ljumsken. Även då tog han bort hennes hand. Dessförinnan 

hade hon kramat honom. De nu redovisade händelserna ledde alltså fram till det som 

skedde i september. – Han har inte gjort något av det som påstås i åtalspunkten 1.2. 

Det är inget som han känner igen. Han känner inte till någon händelse där ”farmor” 

ska ha dykt upp. Varför målsäganden berättat som hon gjort vet han inte. Något bra 

svar på varför hon gjort det har han inte. Förutom det som hände i september har han 

inte smekt målsägandens underliv eller tafsat på henne. Inte heller har han tagit henne 

på brösten. Om det som målsäganden berättat därvidlag hade varit sant skulle han ha 

erkänt det. – Sista gången han vistades i huset var målsäganden och han i hennes rum. 

Hon lade sig i sängen med sin iPad medan han satt i sängen. I 20-30 minuter pratade 

de om ”skolan och livet”. Hon sade något om att hon hade blivit intresserad av en 

”kille”. När de hade pratat färdig gick han till garaget och hämtade sina saker. Vid 

tillfället drog han inte ner målsäganden i sängen. – Han har ett sexuellt intresse riktat 

mot pojkar och flickor, ”gammal som ung”. Emellertid kände han inte sexuell 

attraktion till målsäganden. – Det är riktigt att han först vid det fjärde polisförhöret 

med honom erkände händelsen enligt åtalspunkten 1.1. Erkännandet hade sin grund i 

att han, efter att ha legat länge och funderat och känt inpå djupet av sig själv, kom på 

att han måste ta tag i sitt liv och för att kunna gå vidare var han tvungen att berätta. – 

Målsäganden och han har inte pratat om den bok som målsäganden berättat om. Han 

visste inte om att boken fanns. 

 

NN A 2 har berättat bland annat följande: Sedan målsäganden var två och ett halvt år 

har hon varit familjehemsplacerad i hans familj. I samband med att Magnus Öst fick 

en tjänst i Örebro erbjöd han denne att få bo hos honom i ett par månader. De kände 

varandra sedan tidigare. Enligt vad han tror kom Magnus Öst att bo hos honom i tio 

månader. Han upplevde målsägandens och Magnus Östs relation som god. Att hon 

och Magnus Öst pratade med varandra såg han inte som något konstigt. Han tror att 
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hon betraktade Magnus Öst som en vuxen person, som hon kunde ty sig till. I slutet 

av maj eller början av juni 2020 kom målsäganden till honom med en lapp, som hon 

ville att han skulle läsa. Hon uppgav att hon inte ville vara kvar i rummet när han 

gjorde det. När han hade läst lappen ropade han in henne till rummet. Sedan 

förklarade han att de måste prata. Han tog kontakt med vittnet NN A 3, varefter de 

två och målsäganden hade ett möte om saken. Därefter gjorde han en polisanmälan. 

– Det kan stämma att han mottog lappen den 18 maj 2020. På den stod det att 

”målvaktsmagnus” hade tagit henne på ställen som hon inte kände sig bekväm med. 

Hon hade inte tidigare berättat något för honom och NN A 3. – Magnus Öst är 

”väldigt nära och fysisk” med alla ungdomar. Vidare är Magnus Öst ”skojfrisk”. – 

Han känner inte till när målsäganden fick den aktuella boken av NN A 3. – 

Målsäganden kan inte ljuga och trivs med att veta vad som är ”rätt och fel”. Hon är 

”lite naiv” men också ”otroligt positiv” och ”snäll”. Det är så att hon är ”glad i folk” 

och vill ”babbla” om allt möjligt. Hon har ADHD och har varit ”lite gränslös”. Hon 

kan vara ”lättledd”. – I och med att hon fått berätta har hon sagt sig vara ”mer lättad”. 

– Han har sagt till Magnus Öst att målsäganden är ”gränslös” och äter mediciner. 

Magnus Öst visste om hennes ”diagnos”. 

 

NN A 3 har berättat bland annat följande: Hon fick reda på att målsäganden hade 

skrivit en lapp till NN A 2. Denne ringde till henne, varvid de bestämde tid för ett 

möte. Dagen därpå träffades de och målsäganden. Då berättade målsäganden att 

Magnus Öst hade gjort saker på henne som hon inte hade velat. Enligt målsäganden 

hade det hänt många gånger. Målsäganden uppgav att det var den aktuella boken som 

hade gjort att målsäganden hade förstått vad som hade hänt. Det var så att 

målsäganden uppgav att det hade börjat med ”mys”. Målsäganden pekade mellan 

benen och på brösten. Hon och NN A 2 enades om att de inte skulle ställa fler frågor 

till målsäganden, varjämte de uppgav att det skulle göras en polisanmälan. – I boken 

står det om ”sex” och annat i ”en salig blandning”. Boken fick målsäganden av henne 

långt innan lappen visades för NN A 2. – Hon bodde inte tillsammans med NN A 2 

och målsäganden under den period när Magnus Öst var inhyst hos NN A 2. – Hon 
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har upplevt en ”enorm” lättnad hos målsäganden efter det att målsäganden fått berätta 

om saken. – Planeringen är att målsäganden ska få genomgå behandling. Hon 

kontaktade ”BUP” i förra veckan. – Vid ett tillfälle uppgav målsäganden att Magnus 

Öst kommit till huset för att hämta något och att han då fått ner målsäganden i sängen. 

Vidare förklarade målsäganden att det var på ”skoj”. – Det stämmer att målsäganden 

uppgett att hon en gång hade suttit på knä och sträckt sig framåt, att Magnus Öst då 

hade sagt att hon skulle stå kvar, att han kom närmare, att hon då kände hans ”hårda 

snopp” mot sig och att det var den gången farmor kom upp för trappan. 

 

Lena Hjalmarsson har berättat bland annat följande: I egenskap av skolkurator har 

hon träffat målsäganden varje vecka och ibland varannan vecka. Målsäganden har 

sagt att det hänt något som inte var bra med en man som var hemma. Vidare har 

målsäganden uppgett att det var bra att farmor var där och att det avbröts. Några 

detaljuppgifter om vad mannen gjort har målsäganden inte lämnat till henne. Hon har 

inte upplevt att målsäganden hittat på. Däremot upplever hon att målsäganden blivit 

”gladare” efter att målsäganden fått berätta. 

 

Det åberopade brevet lyder som följer. 

 

”Jag … rädd. Jag klarar inte av att säga det här i person. Men du vet Magnus linus 

målvaktstränare? han rörde mig på ställen jag inte kände mig bekväm med och en 

kväll så var det nära att han gjorde något värre …om han inte hört farmor komma up 

så skulle det hända samma sak som hänt … (av tingsrätten utelämnat namn) … han 

var nära på att våldta mig.” 

 

Tingsrättens bedömning. 

 

Som angetts ovan har åklagaren som bevisning åberopat tre videoinspelade 

polisförhör med målsäganden och dessa har också spelats upp vid 

huvudförhandlingen. Vid de två inledande förhören har inte Magnus Östs försvarare 
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varit närvarande. Däremot skedde det sista förhöret med målsäganden i närvaro av 

försvararen. På fråga av rätten har försvararen förklarat att Magnus Öst inte påkallar 

ytterligare kompletterande förhör med målsäganden. Mot bakgrund härav anser 

tingsrätten att Magnus Östs rätt enligt artikel 6.1 i Europeiska konventionen d. 4 nov. 

1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna till en 

rättvis rättegång inte trätts för när i och med att åklagaren tillåtits av få åberopa 

polisförhören med målsäganden som bevisning. Det kan dock konstateras att 

tingsrätten beträffande målsäganden inte haft tillgång till det bästa bevismedlet vid 

huvudförhandlingen eftersom det vid förhandlingen inte varit möjligt att ställa 

kontrollfrågor till målsäganden. Redan på grund härav finns det anledning att bedöma 

målsägandens vid polisförhören lämnade uppgifter med försiktighet. 

 

Det förekommer i vissa mål att det ofta saknas direkta bevis för åtalet utöver 

målsägandens uppgifter. Detta utesluter dock inte att bevisningen ändå kan anses 

tillräcklig. En tillförlitlig utsaga från en trovärdig målsägande kan, i förening med 

vad som i övrigt framkommit i målet, vara tillräckligt för en fällande dom. I samtliga 

fall krävs dock att den utredning som ligger till grund för åtalet är tillräckligt 

tillförlitlig och robust för att det inte ska råda någon tvekan om att det gått till på det 

sätt som åklagaren har påstått. För att en målsägandes berättelse ska kunna läggas till 

grund för en fällande dom krävs därför att målsäganden är trovärdig och att hans eller 

hennes uppgifter framstår som fullt tillförlitliga. Det får inte finnas några svagheter i 

utsagan eller omständigheter som ger upphov till rimligt tvivel. Vid bedömningen av 

målsägandens utsaga finns det ofta anledning att fästa vikt vid främst sådana faktorer 

som avser innehållet i berättelsen som sådan, t.ex. i vad mån den är klar, lång, 

levande, logisk, rik på detaljer, påvisat sanningsenlig i viktiga enskildheter samt fri 

från felaktigheter, motsägelser, överdrifter, svårförklarliga moment, konstansbrister, 

dåligt sammanhang eller tvekan i avgörande delar. 

 

Uppenbarligen grundar sig åtalet i åtalspunkterna 1.1 – 1.3 i allt väsentligt på 

målsägandens vid polisförhör lämnade uppgifter. Beträffande åtalspunkterna 1.2 och 
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1.3 står hennes ord mot Magnus Östs medan så inte får anses vara fallet vad angår 

åtalspunkten 1.1. När det gäller den sistnämnda åtalspunkten föreligger det ett 

erkännande från Magnus Östs sida, vartill kommer att han lämnat uppgifter om 

händelsen som ger stöd åt erkännandet och åt huvuddragen av målsägandens version 

av förloppet vid den händelsen. På grund härav finner tingsrätten styrkt att Magnus 

Öst agerat i enlighet med gärningspåståendet i åtalspunkten 1.1. Fråga är om en 

sammantagen sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig 

med samlag. Med hänsyn härtill ska gärningen bedömas som våldtäkt mot barn. 

Magnus Öst ska därför dömas för sådant brott.  

 

Den omständigheten att målsägandens uppgifter om händelsen enligt åtalspunkten 

1.1 bekräftats av Magnus Östs erkännande och utsaga kan inte innebära ett rakt 

godtagande av hennes berättelser om övriga påstådda gärningar. Vad angår dessa 

finns det ju förnekanden från Magnus Östs sida.  

 

När det gäller åtalspunkten 1.2 har målsäganden om en händelse lämnat 

förhållandevis spontana och detaljrika uppgifter. Härvid åsyftar tingsrätten en 

händelse där Magnus Öst enligt henne bakifrån ska ha tryckt sitt kön mot hennes 

trosbeklädda kön i samband med att hon befunnit sig i sin säng i en ställning som hon 

associerat till en katt, vartill hon uppgett att Magnus Öst avbrutit sitt agerande på 

grund av att det hörts att farmor varit i trappan på väg upp till övervåningen. Såväl 

NN A 3 som Lena Hjalmarsson har omvittnat att målsäganden i mer eller mindre 

detaljerade ordalag återgett en sådan händelse för dem. Jämväl det åberopade brevet, 

som målsäganden lämnat till NN A 2, innehåller uppgifter som är väl förenliga med 

vad målsäganden berättat vid polisförhör om en sådan händelse. Mot bakgrund av det 

anförda finner tingsrätten styrkt att Magnus Öst tryckt sitt kön mot målsägandens 

trosbeklädda kön vid ett tillfälle. Gärningen ska rubriceras som sexuellt övergrepp 

mot barn och ansvar ska utkrävas i enlighet härmed. 
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Beträffande övriga påstådda gärningar i åtalspunkten 1.2 samt gärningen i 

åtalspunkten 1.3 finner tingsrätten att åklagaren inte har styrkt sin talan. Detta 

ställningstagande grundar tingsrätten på följande. Målsägandens uppgifter är vaga 

och oprecisa, vartill kommer att hon i stor utsträckning sagt sig inte komma ihåg i 

detalj vad som ska ha hänt. Fråga är alltså om osäkra uppgifter. Det har inte framlagts 

annan tillförlitlig utredning till stöd för åtalen.   

 

Åtalspunkten 2 

 

Magnus Öst har bestritt ansvar under åberopande av att bilderna och filmerna i fråga 

var raderade, varför han inte kan anses ha innehaft materialet enligt åklagarens 

påstående om det. 

 

Magnus Öst har hörts på begäran av åklagaren. 

 

Åklagaren har som bevisning åberopat bilder, filmer och granskningsprotokoll, som 

upprättats inom Polismyndigheten. Vid huvudförhandlingen har bildmaterial 

förevisats. Filmer har också spelats upp vid huvudförhandlingen. 

 

Närmare hörd över åtalet har Magnus Öst berättat bland annat följande: Det är han 

som har laddat ned det aktuella materialet och det har skett under en lång tid. I maj 

2020 var senaste gången som han raderade material. En del av materialet kan vara 

äldre än fem år eller ”ganska gammalt”. – När han laddade ned material var syftet att 

han skulle titta på barnpornografiskt material. Hans problem är att det är som en drog 

för honom att ladda ned sådant material. I samband med att han tittar på materialet 

gör han inte något med sig själv men ”det är skönt att titta på”. Det är ett sexuellt 

intresse för honom att se på barnpornografi. Vanligtvis brukar han titta på materialet 

i 20-30 minuter för att sedan radera det. Varje år har han brukat ladda ner 

barnpornografi var åttonde månad. Det är då han känt ”sug” efter det och har han inte 

kunnat stå emot det. Han har inte skickat bilder till någon annan. – Det nu aktuella 
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materialet har återskapats av polisen. – Den 9 juni 2020 bodde han på Mejeritorget 2 

B i Örebro. 

 

Det står klart att en mobiltelefon, en dator och en hårddisk togs i beslag hos Magnus 

Öst i dennes bostad på Mejeritorget 2 B i Örebro den 8 juni 2020 och att det fanns 

bilder i mobiltelefonen, datorn och hårddisken samt filmer i hårddisken. Enligt 

tingsrättens mening är ett stort antal bilder och filmerna barnpornografiska. Även om 

bilderna och filmerna var raderade vid tidpunkten för beslaget måste Magnus Öst 

anses ha innehaft materialet i den mening som avses i 16 kap 10 a § första stycket 5 

p brottsbalken (se bl.a. RH 2007:21). Det måste han, som enligt egna uppgifter själv 

laddat ned materialet, ha insett. På grund av det anförda ska åtalet bifallas och ansvar 

utkrävas för barnpornografibrott, som inte är ringa. 

 

Åtalspunkterna 3.1 och 3.2 

 

Magnus Öst har vidgått att han filmat målsäganden NN B 1 men bestritt ansvar för 

under åberopande av att filmen inte har något sexuellt syfte och inte heller har 

kränkande inslag. Dessutom har han hävdat att filmen inte är pornografisk. 

 

Sedan åklagaren hemställt om det har Magnus Öst hörts över åtalet. 

 

På åklagarens begäran har filmen i fråga spelats upp vid huvudförhandlingen. Som 

bevisning har åklagaren åberopat även ett inom Polismyndigheten upprättat 

granskningsprotokoll. 

 

Närmare hörd över åtalet har Magnus Öst berättat bland annat följande: Det var han 

som filmade vid tillfället. Att det skedde någon gång efter april 2016 kan stämma. 

När han filmade hade han inte något sexuellt intresse. Om han känner en person finns 

det inget sexuellt i det. Han tog bort kameran när målsäganden inte längre var naken. 

Målsäganden visste inte om att han filmade denne. Vid tiden för filmningen umgicks 
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han med målsäganden och dennes familj på fritiden. Han raderade filmen någon 

månad efter det att han hade gjort filmen. Dessförinnan hade han tittat på filmen två 

gånger. Första gången skedde det direkt efter filmningen när filmen fanns kvar i hans 

mobiltelefon. Därefter tittade på filmen i samband med att han förde över den till sin 

dator. Överföringen gjorde han för att öka lagringsutrymmet i telefonen. – Han 

filmade målsäganden med sin mobiltelefon, som han då höll i ena handen. Varför han 

satte på kameran i telefonen vet han inte. Ingen annan kände till att kameran var 

påslagen. – Han ”älskar” att filma och fotografera. Vanligtvis brukar han filma en 

eller ett par gånger i månaden. 

 

Utredningen i målet ger vid handen att Magnus Öst olovligen och i hemlighet filmade 

målsäganden, som då var cirka 13 år, när denne befann sig inomhus i ett 

omklädningsrum. Dessutom är det klarlagt att filmen, vars längd är drygt två minuter,  

under mycket stor del av speltiden återger målsäganden i naket tillstånd i samband 

med att denne klär på sig efter att ha duschat, varvid dennes könsorgan skildras i bild. 

Enligt tingsrättens mening skildras därvid barn i pornografisk bild. Det står klart att 

Magnus Öst agerat uppsåtligen. På grund av det ovan anförda har han gjort sig skyldig 

till kränkande fotografering och till barnpornografibrott. Det sistnämnda brottet är 

inte ringa. Ansvar ska utkrävas för båda brotten i konkurrens. 

 

Åtalspunkten 4.1 

 

Magnus Öst har vidgått att han masserat målsäganden NN C 1. Han har dock bestritt 

ansvar på den grund att preskription inträtt eller, i andra hand, att det inte varit fråga 

om en sexuell handling och att han inte haft uppsåt att begå brott. 

 

Magnus Öst har hörts på åklagarens begäran. 

 

Som bevisning har åklagaren åberopat två filmer och ett inom Polismyndigheten 

upprättat granskningsprotokoll. Filmerna har spelats upp vid huvudförhandlingen. 
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Tingsrätten har med tillämpning av 35 kap 14 § rättegångsbalken tillåtit Magnus Öst 

att som bevisning få åberopa uppgifter, som målsäganden lämnat vid två med denne 

hållna polisförhör. 

 

Närmare hörd över åtalet har Magnus Öst berättat bland annat följande: Vid den 

aktuella tiden var han verksam i en idrottsklubb. Där hade han ingen uttalad roll att 

verka som massör. Det var så att målsäganden frågade honom om han kunde massera 

denne. Då var målsäganden i 13-14-årsåldern. Han ställde upp och gav målsäganden 

massage. Det skedde i ett förråd. Han sprutade liniment på målsägandens rygg. 

Frågan om varför liniment hamnade på målsägandens skinkor har han inte funderat 

på. Det är dock många nerver som finns ”i rumpan” som ”hänger ihop med ryggen”. 

För egen del ser han inget fel i den massage som syns på filmerna. Om andra vuxna 

hade varit närvarande kanske han inte skulle ha masserat på det sättet. Vad 

målsägandens föräldrar skulle ha sagt vet han inte. Massagen var inte en sexuell 

handling. Han tillfredsställde inte sitt ”sug” genom massagen. Vid tillfället var han 

inte inne i en sådan period. – Han filmade när han masserade målsäganden men har 

ingen aning om varför han gjorde det. Mobiltelefonen låg då på en hylla. – Han är 

inte utbildad till massör. Emellertid är han intresserad av ämnet och har läst om det. 

 

Åtalet avser sexuellt övergrepp mot barn enligt 6 kap 6 § första stycket brottsbalken 

i tidigare lydelser. Straffmaximum var då fängelse i två år. Med en sådan straffskala 

får som huvudregel påföljd inte ådömas med mindre den misstänkte häktats eller 

erhållit del av åtalet för brottet inom fem år från den dag brottet begicks. Denna regel 

gäller dock inte brottet sexuellt övergrepp mot barn. Då ska femårsperioden räknas 

från den dag då målsäganden fyller 18 år. I det nu aktuella fallet är målsäganden född 

2001. Således har det ännu inte löpt fem år från dennes 18-årsdag. Följaktligen har 

preskription inte inträtt, varför Magnus Östs preskriptionsinvändning saknar fog. 

Tingsrätten har tagit del av två filmer, som visar att Magnus Öst masserar 

målsäganden. Som tingsrätten ser det har åklagaren dock inte visat att filmerna avser 
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två skilda tillfällen. Inte heller utredningen i övrigt ger vid handen att det varit fråga 

om mer än ett massagetillfälle. Av filmerna och då framförallt av den film som varar 

i något mer än 14 minuter framgår att Magnus Öst masserar målsägandens nedre delar 

av ryggen och att målsäganden ger uttryck för att ha ont vid den vänstra sidan av 

ryggens nedre delar. Det framkommer också att Magnus Öst mycket frekvent berör 

målsägandens rumpa och skinkor och då emellanåt för sina händer i glipan mellan 

skinkorna. Även om det må finnas ett fysiologiskt samband mellan nerver i rygg och 

rumpa finner tingsrätten att Magnus Östs sätt att beröra målsägandens rumpa och 

skinkor utgjort en sådan sexuell handling som avses i 6 kap 6 § första stycket 

brottsbalken. Detta måste Magnus Öst, som filmat skeendet, ha förstått. Vid tiden för 

gärningen var målsäganden under 15 år, vilket Magnus Öst kände till. På grund av 

det ovan anförda ska Magnus Öst dömas för ett fall av sexuellt övergrepp mot barn. 

 

Åtalspunkten 4.2 

 

Eftersom åklagaren har lagt ned åtalet och därvid åberopat att preskription inträtt ska 

målet i denna del avskrivas från vidare handläggning. Det kan tilläggas att rätten till 

frikännande dom enligt 20 kap 9 § andra stycket rättegångsbalken inte är analogiskt 

tillämplig då åtal lagts ned under åberopande av preskription (se NJA 2012 s. 164). 

 

Påföljdsfrågan 

 

I målet ska Magnus Öst dömas för våldtäkt mot barn. Det brottets straffvärde är 

fängelse i två och sex månader. Redan brottets straffvärde gör att påföljden för 

Magnus Öst ska bestämmas till fängelse. Även brottets art gör det. Den samlade 

brottslighetens straffvärde är fängelse i tre år. Strafftiden ska bestämmas i enlighet 

med det straffvärdet. Således ska Magnus Öst dömas till fängelse i tre år. 
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Skadeståndsfrågan 

 

Magnus Öst har bestritt målsägande NN A 1:s skadeståndsyrkande och inte vitsordat 

något belopp som skäligt i och för sig. Han har inte invänt mot sättet att beräkna ränta. 

 

I målet är det klarlagt att Magnus Öst förövat sexualbrott mot målsäganden. Han kan 

därför inte undgå skadeståndsskyldighet gentemot henne. För sveda och värk ska 

målsäganden tillerkännas ersättning enligt schablon, som svarar mot yrkade 30 000 

kr. Skälig ersättning för kränkning uppgår till 100 000 kr avseende åtalspunkten 1.1 

och till 10 000 kr avseende den del av åtalspunkten 1.2 som ska bifallas. Det sagda 

gör att Magnus Öst ska förpliktas att betala 140 000 kr till målsäganden. I de delar 

där åtalen ska ogillas saknas det förutsättningar att bifalla målsägandens 

skadeståndstalan. 

 

Magnus Öst har bestritt målsägande NN B1:s skadeståndsyrkande och inte vitsordat 

något belopp som skäligt i och för sig. Han har godtagit sättet att beräkna ränta. 

 

Eftersom Magnus Öst allvarligt kränkt målsägande NN B 1 genom de brottsliga 

gärningarna enligt åtalspunkterna 3.1 och 3.2 kan han inte undgå skyldighet att ersätta 

målsäganden för kränkning. Skäligt skadestånd utgörs av 10 000 kr. Magnus Öst ska 

således förpliktas att betala 10 000 kr till målsäganden. 

 

Förverkandefrågan 

 

Beträffande det till åtalspunkten 2 knutna särskilda yrkandet har Magnus Öst såvitt 

avser punkten 1 bestritt förverkande av en mobiltelefon (beslag BG71662.1) och sagt 

sig inte ha någon erinran mot förverkande av en dator och en hårddisk (beslag 

BG71808.7 och BG71808.12). Han har bestritt yrkandet enligt punkten 2, som gäller 

en dator (BG71808.10). Som skäl för bestridandena har han åberopat att såväl 

16



  
 

ÖREBRO TINGSRÄTT 
 
Rotel 6 

DOM 
2020-09-14 

B 2886-20 
 

 
 
 

 
mobiltelefonen som datorn har betydande värde. När det gäller mobiltelefonen har 

han begärt att i vart telefonens SIM-kort ska utlämnas till honom. 

 

Eftersom det inte är oskäligt ska förverkandeyrkandet enligt punkten 1 bifallas; 

egendomen i fråga innehåller skildringar av barn i pornografisk bild. Även yrkandet 

enligt punkten 2 är lagligen grundat, varför det ska bifallas; datorn har använts vid 

nedladdning av barnpornografiskt material. 

 

Det i anslutning till åtalspunkterna 3.1 och 3.2 framställda förverkandeyrkandet, som 

Magnus Öst förklarat sig inte ha någon erinran mot, är lagligen grundat. Det ska 

därför bifallas. 

 

Häktningsfrågan 

 

För brottet våldtäkt mot barn är inte stadgat lindrigare straff än fängelse i två år. På 

grund härav och då det inte är uppenbart att skäl till häktning saknas ska Magnus Öst 

kvarbli i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. 

 

Ersättningsfrågan 

 

För arbete har Torbjörn Marell fordrat ersättning med 90 558 kr, vilket svarar mot en 

arbetstid om 64,5 timmar. Tingsrätten saknar anledning att ifrågasätta uppgiften om 

omfattningen av den nedlagda arbetstiden. Emellertid anser tingsrätten att Torbjörn 

Marell lagt ned mer arbete på uppdraget än som erfordrats för att tillvarata 

huvudmannens rätt. Härtill kommer att Torbjörn Marell begärt ersättning för arbete i 

en och en halv timme avseende upprättande av överklagande av häktningsbeslut. Det 

arbetet är inte ersättningsgillt vid tingsrättsprocessen; ersättningen borde rätteligen 

ha begärts i hovrätten. På grund av det anförda finner tingsrätten att Torbjörn Marell 

ska tillerkännas skäliga 75 816 kr för arbete, vilket svarar mot en arbetstid om 54 

timmar. Vad han yrkat i ersättning för tidsspillan är skäligt. 
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Tingsrätten har ingen erinran mot målsägandebiträdenas ersättningsanspråk. 

 

ANVISNINGAR FÖR ÖVERKLAGANDE se bilaga 2 

 

Överklagande senast den 5 oktober 2020 (Göta hovrätt) 

 

På tingsrättens vägnar 

 

Per Grevesmühl 

 

Avräkningsunderlag bifogas 

 

Nämndemannen Manfred Barenfeld är skiljaktig beträffande skuldfrågan avseende 

åtalspunkten 4.1 samt anför följande: Av utredningen framgår att Magnus Öst 

masserat målsäganden NN C 1, som då var under femton år, och att han därvid berört 

målsägandens rumpa och skinkor. Emellertid kan beröringen inte anses ha utgjort en 

sexuell handling. På grund härav ska åtalet för sexuellt övergrepp mot barn ogillas. 
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Hur man överklagar 
Dom i brottmål, tingsrätt TR-01 

_________________________________________________________________ 

Vill du att domen ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till 
domstolen inom 3 veckor från domens datum. 
Sista datum för överklagande finns på sista 
sidan i domen. 

Överklaga efter att motparten överklagat 

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den 
andra parten också rätt att överklaga även om 
tiden har gått ut. Det kallas att anslutnings-
överklaga. 

En part kan anslutningsöverklaga inom en 
extra vecka från det att överklagandetiden har 
gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste 
alltså komma in inom 4 veckor från domens 
datum. 

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla 
om det första överklagandet dras tillbaka eller 
av något annat skäl inte går vidare. 

Så här gör du 

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att domen ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att hovrätten ska ta 
upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 

Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

Vill du ha nya förhör med någon som redan 
förhörts eller en ny syn (till exempel besök 
på en plats), ska du berätta det och förklara 
varför. 

Tala också om ifall du vill att målsäganden 
ska komma personligen vid en huvud-
förhandling. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till 
tingsrätten. Du hittar adressen i domen. 

Vad händer sedan? 

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet 
kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att domen gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
tingsrätten överklagandet och alla handlingar i 
målet vidare till hovrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning, kan även hovrätten skicka brev på 
detta sätt. 
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Prövningstillstånd i hovrätten 

När överklagandet kommer in till hovrätten tar 
domstolen först ställning till om målet ska tas 
upp till prövning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller den 
överklagade domen. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

När krävs det prövningstillstånd? 

Brottmålsdelen 

I brottmålsdelen behövs prövningstillstånd i 
två olika fall: 

 Den åtalade har dömts enbart till böter. 

 Den åtalade har frikänts från ett brott som 
inte har mer än 6 månaders fängelse i 
straffskalan. 

Skadeståndsdelen 

Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten 
ska pröva en begäran om skadestånd. 
Undantag kan gälla när en dom överklagas i 
brottmålsdelen, och det är kopplat en begäran 
om skadestånd till brottet. Då krävs inte 
prövningstillstånd för skadeståndsdelen om 

 det inte krävs prövningstillstånd i 
brottmålsdelen 

eller om 

 hovrätten meddelar prövningstillstånd i 
brottmålsdelen. 

Beslut i övriga frågor 

I de mål där det krävs prövningstillstånd i 
brottmålsdelen (se ovan), krävs det också 
prövningstillstånd för sådana beslut som bara 
får överklagas i samband med att domen 
överklagas. Beslut som kan överklagas särskilt 
kräver inte prövningstillstånd. 

När får man prövningstillstånd? 

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika 
fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning 
att tvivla på att tingsrätten dömt rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma 
om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp 
målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge 
andra domstolar vägledning i 
rättstillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga 
skäl att ta upp målet av någon annan 
anledning. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. 
Adress och telefonnummer finns på första 
sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

http://www.domstol.se/

