
SOLNA TINGSRÄTT
Avdelning 3

DOM B 7654-11
2012-05-11
meddelad i

Mål nr 

PARTER (Antal tilltalade: 1)

Åklagare

Målsägande

Tilltalad

Västerorts åklagarkammare i Stockholm

Oliver Berg Lopez

David Haapanen

Mats JESPER Jerkert, 751023-7139

Ingentingsgatan 3

Wiboms Väg 2, lgh. 1904

Mårdstigen 14, lgh. 0901

171 71 Solna

171 60 Solna

170 75 Solna

1.

2.

Rotel 3:1.
Solna

Kammaråklagare Elisabeth Hermanrud

Målsägandebiträde:

Målsägandebiträde:

Offentlig försvarare:

Emma Netterlid

Jur.kand. Lisa von Trier

Advokat Ilhan Aydin

Box 92184

Box 12704

120 09 Stockholm

112 94 Stockholm

111 52 Stockholm

AE Nyströms Advokatbyrå AB,

Witt-Strömer Advokatbyrå AB

Herkulesgatan 16, 5 tr
Advokatfirman Codex AB

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid 
Box 1356
171 26  Solna

Sundbybergsvägen 5 08-83 50 66 måndag - fredag 
08:30 - 16:00

www.solnatingsratt.domstol.se

solna.tingsratt@dom.seE-post: 
08-561 658 00
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SOLNA TINGSRÄTT
Avdelning 3

DOM B 7654-11
2012-05-11

Påföljd m.m. 

Rotel 3:1.

6 kap 10 § 2 st brottsbalken
Begångna brott Lagrum   
Sexuellt ofredande 

Dagsböter 100 å 200 kr

DOMSLUT

Skadestånd

Brottsofferfond

Ersättning

Oliver Berg Lopezs skadeståndsyrkande ogillas.
David Haapanens skadeståndsyrkande ogillas.

Ilhan Aydin tillerkänns ersättning av allmänna medel med 16 729 kr. Av beloppet 
avser 3 346 kr mervärdesskatt. Av denna kostnad ska Jesper Jerkert till staten 
återbetala 6 692 kr.
Emma Netterlid tillerkänns ersättning av allmänna medel med 15 691 kr. Av 
beloppet avser 3 138 kr mervärdesskatt. Av denna kostnad ska Jesper Jerkert till 
staten återbetala 6 276 kr.
Lisa von Trier tillerkänns ersättning av allmänna medel med 14 813 kr. Av beloppet
avser 2 963 kr mervärdesskatt. Av denna kostnad ska Jesper Jerkert till staten 
återbetala 5 925 kr.

1. 
2. 

1. 

2. 

3. 

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

 

Åklagaren har yrkat och åberopat bevisning enligt bilaga 1. 

 

Enskilda anspråk, se bilaga 2 och 3. 

 

Jesper Jerkert har förnekat gärningen och bestritt de enskilda anspråken. 

 

 

DOMSKÄL 

 

 

På grund av målsägandenas ålder har dessa inte hörts vid huvudförhandlingen utan 

inspelade videoförhör med dem har spelats upp. De har därvid uppgett följande. 

 

Oliver Lopez gick in i bastun med sin yngre bror och dennes kompis David 

Haapanen. Oliver satt på övre raden medan de två andra pojkarna satt på nedre 

raden. Cirka en meter från Oliver Lopez satt en naken man. Mannen gick ut från 

bastun. Oliver Lopez passade då på att lägga sig raklång på laven. Mannen kom in i 

bastun igen och satte sig bredvid honom. När Oliver Lopez flyttade på sig sade 

mannen till honom att han kunde ligga kvar. Därefter gick mannen ut igen. När 

mannen åter kom in i bastun satte sig denne bredvid hans bror och Daniel och 

började prata med dem. Mannen frågade bl a vilken klass de gick i. Pojkarna 

svarade och fnittrade samtidigt. Oliver Lopez undrade varför de gjorde detta. Han 

såg då att mannen satt och drog fram och tillbaka på sin snopp så att ollonet syntes. 

Mannen hade stånd. Oliver Lopez blev lite orolig och rädd. Han sade till David 

Haapanen och sin bror att de skulle gå ut. Han letade upp sin pappa. Oliver Lopez 

har inte velat gå in i bastun sedan dess. 
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David Haapanen har berättat att mannen satte sig nära honom och hans kamrat. 

Mannen frågade dem vilken klass de gick i. David Haapanen såg att mannen höll på 

med sin snopp och drog bort skinnet. David Haapanen tyckte det var läskigt och 

ville inte vara kvar. Oliver Lopez reste sig och vinkade till honom och kamraten att 

de skulle gå ut. Han har inte haft problem att gå i bastun sedan dess. 

 

 

Jesper Jerkert har uppgett följande. Han var i bastun under sammanlagt en relativt 

lång tid, ca 40 minuter. Han gick ut och in i denna flera gånger. Det är riktigt att han 

pratade med några pojkar och frågade hur gamla de var. Det stämmer också att han 

vid ett senare tillfälle erbjudit en pojke plats för att ligga ner på laven. Han 

uppfattade dock inte att det var samma pojkar vid båda tillfällena. Han hade varit 

ute och duschat mellan dessa två tillfällen. Under den tid han var i bastun uppehöll 

det sig totalt ca 50 till 60 personer i denna, varav många barn. Han gick ut och in 

mellan bastun och duschen ca 7 gånger. Han satt på samma ställe varje gång. Vid 

något tillfälle upptäckte han att han återfått tidigare problem med fläckar av torr hud 

på över och undersidan av penisen. Han blev orolig och tittade diskret efter när 

pojkarna var kvar i bastun. Han gick sedan ut i duschen för att undersöka de torra 

fläckarna i ett bättre ljus. Han smörjde in ollonet med en salva han hade med sig 

innan han återvände in i duschen. Det är riktigt att han onanerat i bastun. Han hade 

aldrig full erektion. Han var noga med att det inte fanns andra personer i bastun. 

Han blev mycket obehagligt överraskad då någon plötsligt set upp dörren till bastun 

när han onanerade. 

 

Oliver Lopezs far Hernando Lopez Cuadros har hörts som vittne och uppgett att 

Oliver Lopez kom och berättade att en man betett sig underligt i bastun och att 

mannen hade stånd. Han gick och tittade i bastun och träffade då på Jesper Jerkert 

som satt och onanerade. Han sade till personal.  
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Charlotta Lindahl arbetade vid tillfället som badvakt. Hernando Lopez Cuadros 

kom och sa till henne att en man betedde sig underligt i bastun och närmade sig 

småpojkar. När hon gick in i bastun frågade hon Jesper Jerkert vad han gjort. Han 

frågade då henne om det inte var ”ok att runka i bastun”. 

 

Tingsrätten gör följande bedömning. 

 

 

Av vittnesförhör med Jesper Jerkerts hustru och åberopat läkarintyg är det utrett att 

Jesper Jerkert har en kronisk inflammatorisk hudsjukdom på sin penis. 

 

 

Till en början bör understrykas att det inte krävs att pojkarna verkligen blivit 

kränkta. Det är tillräckligt att handlingen varit ägnad att kränka deras sexuella 

identitet. Jesper Jerkert behöver inte heller ha haft uppsåt att kränka målsägandenas 

sexuella integritet utan det är tillräckligt för ansvar att uppsåtet omfattar de 

omständigheter som innebär att gärningen var ägnad att kränka den andre på detta 

sätt. Jesper Jerkert och pojkarna har suttit nära varandra. Jesper Jerkert har själv 

uppskattat att bastun rymt högst 12 personer. Han har alltså befunnit sig i pojkarnas 

direkta närhet när han onanerat och han har dessutom tagit kontakt med de två 

yngre pojkarna medan Oliver suttit direkt ovanför. Hans handlande kan inte ha 

samband med några hudbesvär eftersom dessa inte satt på ollonet. Handlingen har 

således inte riktat sig mot en större eller obestämd grupp av personer utom just mot 

målsägandena. Tingsrätten finner därför styrkt att Jesper Jerkerts beteende att 

onanera i målsägandenas närvaro har varit ägnat att kränka deras sexuella integritet.  

 

Påföljden ska med hänsyn till målsägandens låga ålder bestämmas till ett kraftigt 

bötesstraff.   
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Såvitt avser yrkade skadestånd har Hernando Lopez Cuadros uppgett att Oliver inte 

längre vill duscha eller basta på offentliga badanläggningar och inte utan sina 

föräldrar. Han har slutat med sin simhoppsträning eftersom han då skulle ha duschat 

ensam. 

 

Det har inte i målet framkommit att målsägandena har varit utsatt för något psykiskt 

och fysiskt lidande som kan berättiga till skadestånd. Yrkandet om ersättning för 

sveda och värk ska därför ogillas. När det gäller kränkning kan den kränkning de 

må ha varit utsatta för inte anses som så allvarlig att den berättigar till skadestånd. 

Även yrkandena om ersättning för kränkning ska därför ogillas. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 4 (DV 400) 

Överklagande senast den 1 juni 2012, 

ställs till Svea hovrätt men ges in till Solna tingsrätt 

 

På tingsrättens vägnar  

 

 

Hans Frostell 
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Västerorts åklagarkammare i Stockholm 

Kammaråklagare Eva Wintzell 

Ansökan om stämning 

2011-12-27 

Sida 1 (2) 
Handling 21 
Ärende AM-93850-11 
Handläggare 102E-15 

Solna tingsrätt 
Rotel 3:1 

S O L N A T I N G S R Ä T T Box 1356 
171 26 SOLNA 

l n k pri -n-x e. 
iaLs^r 

Aktbil .......J.L............. Handl.: OVR 
Akt .fy..2kjD^.,.J.l^ TRmål: B 7654-11 

Tilltalad: efternamn och alla förnamn 

Jerkert, Mats Jesper 
Tilltalsnamn 

Jesper 
Yrke/titel 

Personnr 

19751023-7139 
Medborgare i 

Sverige 
Telefon 

Logdansvägen 38 Lgh 1102 174 42 SUNDBYBERG 
Offentlig försvarare/ombud 

Aydin, llhan, Advokatfirman Codex A B , Herkulesgatan 16, 111 52 STOCKHOLM 
Frihetsberövande m.m. 

Delgivningsuppgifler 

Ansvarsyrkanden m.m. 

SEXUELLT OFREDANDE (0201-K166444-11) 

Målsägande 

1. Haapanen, David, underrättas av målsägandebiträde Lisa von Trier 
2. Lopez, Oliver, som också kan antas vara i behov av målsägandebiträde 

och för vilken samma biträde lämpligen kan förordnas 

Gärning 

Jerkert har den-é-juni 2011 i bastun på Huvudstabadet vid Huvudsta strand i 
Solna ofredat målsägandena David Haapanen, född 2001, och Oliver Lopez, 
född 1998, genom att onaneräli målsägandenas närvaro. Jerkerts beteende har 
varit ägnat att kränka målsägandenas sexuella integritet. 

Lagrum 

6 kap 10 § 2 st brottsbalken 

Postadress Gatuadress Telefon E-post 
Box 1250 Sundbybergsvägen 9 010-56 257 50 registrator.akvasterort-

171 24 S O L N A stockholm@aklagare.se 

Telefax 

010-56 257 59 Webbadress 

www.aklagare.se 

SOLNA TINGSRÄTT
Rotel 3:1.

INKOM: 2011-12-28
MÅLNR: B 7654-11
AKTBIL: 10

Bilaga 1



Västerorts åklagarkammare i Stockholm Ansökan om stämning Sida 2 (2) 
Handling 21 
Ärende AM-93850-11 
Handläggare 102E-15 Kammaråklagare Eva Wintzell 2011-12-27 

Bevisning 

Förhör med tilltalade Jesper Jerkert 

Förhör med målsäganden David Haapanen, förebringas genom inspelning, 
cirka 30 minuter 

Förhör med målsäganden Oliver Lopez, förebringas genom inspelning, cirka 
35 minuter 

Vittnesförhör med Hernando Lopez Cuadros, pappa till en av målsägandena, 
angående händelsen och vad målsägandena berättat till styrkande av 
gämingspåståendet 

Vittnesförhör med badvakten Charlotta Lindahl angående händelsen och vad 
Jerkert uppgett vid tillfället till styrkande av gämingspåståendet 



2012 Apr 25 14:49 HE NYSTRUMS flDVOKHTBYRB 086150716 s i d a 

JIE Nyströms Jhdvokat6yrå JL<B 
Målnr: B 7654-11 
Rotel: 3:1 

SOLNA TINGSRÄTT Solna Tingsrätt 

Rotel 3:1 
u — . ^ . ?, Box 1356 
t • 

Akt 
Alrtbil 

AM-93850-11 

|j i -D- ' ' " ' . ! . . . . . . 171 26 Solna 

FZ 

Västerorts åklagarkammare i Stockholm./. Jesper Jerkert angående 
sexuellt ofredande 

Målsäganden: 
Oliver Hernando Lopez, 981128-6153 
Ingentingsgatan 3 
171 71 Solna 

Målsägandebiträde 
Jur. kand. Emma Netterlid 
c/o A E Nyströms Advokatbyrå A B 
Hammarby Fabriksväg 23 
12030 Stockholm 

Tilltalad 
Jerkert, Mats Jesper, 751023-7139 
Logdansvägen 38, L g h 1102 
174 42 Sundbyberg 

Saken: Sexuellt ofredande 6 kap 10 § 2 st brottsbalken 

Yrkanden: 
Oliver Hernando Lopez yrkar 7000 kronor i skadestånd jämte ränta i enlighet med 6 § 
räntelagen från gärningstillfället t i l l dess att betalning sker. Hela beloppet avser ersättning för 
kränkning. 

Jur. kand. 

AE Nyströms Advokatbyrå 
Hammarby Fabriksväg 23 
120 30 Stockholm 

AB Nyströms Advokatbyrå AB 
Skolgatan 33 
Box 36 
601 02 Norrköping 

Telefon: 08-6150990 
Fax:08-6150716 
Mail: malin@aenystrom.see 
Org.nr 556320-7447 

SOLNA TINGSRÄTT
Rotel 3:1.

INKOM: 2012-04-25
MÅLNR: B 7654-11
AKTBIL: 30

Bilaga 2
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ji% Nyströms Jlävo^atSyrå A<B 

AM-93850-11 

Västerorts åldagarkammare i Stockholm ./. Jesper Jerkert angående 
sexuellt ofredande 

Målsäganden: 
Oliver Hernando Lopez, 981128-6153 
Ingentingsgatan 3 
171 71 Solna 

Målsägandebiträde 
Jur. kand. Emma Netterlid 
c/o A E Nyströms Advokatbyrå A B 
Hammarby Fabriksväg 23 
120 30 Stockholm 

Tilltalad 
Jerkert, Mats Jesper, 751023-7139 
Logdansvägen 38, Lgh 1102 
174 42 Sundbyberg 

Saken: Sexuellt ofredande 6 kap 10 § 2 st brottsbalken 

Yrkanden: 
Oliver Hernando Lopez ersättningsyrkande kvarstår med tillägg att det även yrkas 1200 
kronor i skadestånd för sveda och värk i form av psykiskt lidande jämte ränta i enlighet med 6 
§ räntelagen från gärningstillfället til l dess att betalning sker. 

Stockholm 2012-04-25 

Målnr: B 7654-11 
Rotel: 3:1 

SOLNA TINGSRATT 
Solna Tingsrätt 
Rotel 3:1 
Box 1356 
171 26 Solna 

Ink 

Emma Netterlid 
Jur. kand. 

Sekreterare 

AE Nyströms Advokatbyrå 
Hammarby Fabriksväg 23 
120 30 Stockholm 

AE Nyströms Advokatbyrå AB 
Skolgatan 33 
Box 36 
601 02 Norrköping 

Telefon; 08-6150990 
Fax: 08- 6150716 
Mail: maIin@aenystrom.see 
Org.nr 556320-7447 



20. J A N . 2 0 1 2 1 1 : 4 3 ADVOKAT F : A U 3 1 S. 2 

Advoka t Göran Wi t t -S t römer 
J u r kand Lisa von Trier 
I samarbete med 
Christina Bergensiein 
Lena Ebervall, jur dr 
Per E Samuelson 
Mari Sehaub 
Richard Schönmeyr 
Lars Wall 
Rolf Andrell 

W I T T - S T R Ö M E R 
A D V O K A T B Y R Å A B 

S O L N A T I N G S R Ä T T 

,nk W! -Of l 

rn.SJ.kSl.: 
Aktbil ,22. 

SOI.NA TINGSRÄTT 
Ti!l i ._ 
Ov, 

' n t i e d o m . 
O • 

Solna tingsrätt 

Rotel 3:1 

Box 1356 

171 26 SOLNA 

Stockholm den 20 januari 2012 

Angående mål nr B 7654-11, Åklagaren./. Jesper Jerkert 

I egenskap av målsägandebiträde för målsäganden framställer jag följande 
skadeståndsyrkande avseende i ovanstående mål åtalade gärning; 

Yrkande 
Jämlikt skadeståndslagen 2 kap 3 § och 5 kap 6 § yrkas ersättning för foäråening 
med 7 OOO kronor avseende sexuellt ofredande, 

Jämlikt skadeståndslagen 5 kap 1 § yrkas ersättning för sveda och värk i form av 
psykiskt lidande med 1 200 kronor. 

Ränta yrkas enligt 4 och 6§§ räntelagen å 8 200 kronor från den 6 juni 2011 till 
dess M l betalning sket 

Grund ttuui 
Yrkandena grundar sig på den brottslighet som Jesper Jerkert har åtalats för. 
Målsäganden har upplevt obehag varför yrkade belopp är skäliga. 

Jag biträder åtalet och åberopar samma bevisning som åklagaren även till 
styrkande av målsägandens skador samt mående efter händelsen. 

Som ovan 

Lisa von Trier, jur kand 

Adresser Tel/Fax E-post Plusgiro Bankgiro Org.nr 
Post: 6 o x l 2 7 0 4 , l 1 2 9 4 Stockholm Tel, 08-545 722 50 info@wirt-siromer.se 33 41 81-5 5864-7686 5566B6-5443 
Besök; Fleminggatan 17,6 tr. Stockholm Fax 06,545 722 60 Innehar F-skattsedel 

SOLNA TINGSRÄTT
Rotel 3:1.

INKOM: 2012-01-20
MÅLNR: B 7654-11
AKTBIL: 23

Bilaga 3
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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 rättstil-
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  

Bilaga 4
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1. det enligt ovanstående regler inte krävs 
prövningstillstånd i brottmålsdelen, el-
ler 

2. prövningstillstånd i brottmålsdelen 
meddelas av hovrätten. 

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 dom-
skäl enligt klagandens mening är orikti-
ga,  

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 an-
ges.  

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden 
eller hans/hennes ombud. Till överklagandet 
ska bifogas lika många kopior av skrivelsen 
som det finns motparter i målet. Har inte klag-
anden bifogat tillräckligt antal kopior, fram-
ställs de kopior som behövs på klagandens be-
kostnad. Ytterligare upplysningar lämnas av 
tingsrätten. Adress och telefonnummer finns 
på första sidan av domen. 

Om ni tidigare informerats om att förenklad del-
givning kan komma att användas med er i må-
let/ärendet, kan sådant delgivningssätt också 
komma att användas med er i högre instanser om 
någon överklagar avgörandet dit. 

 


