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PARTER (antal tilltalade 1) 

  

Klagande och motpart (Åklagare) 

Kammaråklagare Linda Rasmussen 

Åklagarmyndigheten 

Malmö åklagarkammare 

  

Klagande och motparter (Målsägande) 

 

 

 

  

2. Mariam Issa  

 

 

  

Ombud och målsägandebiträde för 1 och 2: Jur.kand. Rebecka Sofiadotter Lepic  

Advokatfirman Wilensky & Partners HB  

Stora Nygatan 59 

211 37 Malmö 

  

Klagande och motpart (Tilltalad) 

 

 

  

  

Ombud och offentlig försvarare: Advokat Mikael Sundman 

Advokatfirman Sven-Eric Ohlsson AB 

Adelgatan 9 

211 22 Malmö 

  

SAKEN 

Misshandel 

_____________________________ 

  

HOVRÄTTENS DOMSLUT 

 

Hovrätten ändrar tingsrättens domslut på så sätt att hovrätten  

– bestämmer de skadestånd som  ska betala till dels  till 

15 000 kr, dels Mariam Issa till 10 000 kr jämte ränta på dessa båda belopp enligt 

vad tingsrätten bestämt, och 
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– sätter ner det belopp som  ska återbetala till staten avseende kostna-

derna för försvarare och målsägandebiträde vid tingsrätten till 23 078 kr. 

I övrigt gäller tingsrättens domslut. 

Mikael Sundman får för försvaret i hovrätten ersättning av allmänna medel med 36 552 

kr, varav 28 072 kr avser arbete, 1 170 kr tidsspillan och 7 310 kr mervärdesskatt.  

Rebecca Sofiadotter Lepic får för biträdet åt målsäganden i hovrätten ersättning av 

allmänna medel med 38 147 kr, varav 29 348 kr avser arbete, 1 170 kr tidsspillan och 

7 629 kr mervärdesskatt. 

Av kostnaden för försvaret och biträdet åt målsäganden i hovrätten ska  

ersätta staten med 7 470 kr. Återstoden ska staten svara för. 

_____________________________ 
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YRKANDEN I HOVRÄTTEN, M.M. 

Åklagaren har yrkat att hovrätten bifaller åtalet i dess helhet och under alla förhållan-

den skärper påföljden.  

 

Mariam Issa och  har yrkat fullt bifall till sina vid tingsrätten framställda 

skadeståndsyrkanden.  

 

 har yrkat att hovrätten ogillar åtalet i dess helhet och till följd därav ogil-

lar även  och Mariam Issas skadeståndstalan. Han har vidare yrkat att 

hovrätten under alla förhållanden undanröjer återbetalningsskyldigheten avseende 

kostnaderna vid tingsrätten för försvarare och målsägandebiträde eller i vart fall sätter 

ner beloppet härför. I andra hand har han yrkat att hovrätten sätter ner skadestånden till 

 och Mariam Issa till 5 000 kr för envar av dem.  

 

Parterna har bestritt varandras ändringsyrkanden.  

 

Åklagaren har i hovrätten justerat gärningsbeskrivningen så att den numera har föl-

jande lydelse.  

 
 har den 4 augusti 2012 omkring kl. 20.30 utanför SUS Akutmottagning på 

Ruth Lundskogsgatan i Malmö oprovocerat angripit och misshandlat  och 

Mariam Issa.  
 

Vid tillfället har  sprungit fram till  och Mariam Issa och med 

sin ena sko som tillhygge börjat tilldela  upprepade slag i huvudet. 

 har försökt undkomma men  har följt efter henne och fortsatt, 

såväl med som utan skon, slå henne upprepade gånger mot huvudet och kroppen till 

dess att hon har hamnat mot en fasadvägg.  har vid denna vägg fattat tag 

om  med sina båda händer, skakat henne och därefter fattat tag om hennes 

huvud och slagit detta mot väggen eller i vart fall slagit henne i ansiktet/huvudet eller 

skakat henne så att hennes bakhuvud har slagit mot väggen.  har då 

svimmat av och fallit till marken. Under det att  legat på marken har  

 fortsatt misshandeln genom att han med öppen hand utdelat ytterligare slag 

mot  liksom han sparkat mot hennes kropp minst en gång. 

 

 har därefter riktat sitt angrepp mot Mariam Issa som sökte undsätta sin 

moder   har då hårt knuffat Mariam Issa i ryggen och tilldelat 

henne minst tre slag med öppen hand som träffade hennes ansikte/huvud, hals/nacke 
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och överkropp.  angrepp har avbrutits genom att han övermannats av 

andra personer. 

 

Misshandeln har för  och Mariam Issa medfört smärta och ömhet, samt 

förorsakat dem blåmärken. 

 
 motiv för angreppet mot  och Mariam Issa, som båda vid till-

fället bar slöja, har varit att kränka dem på grund av ras, hudfärg, nationella eller etniska 

ursprung eller trosbekännelse. 

 

UTREDNINGEN I HOVRÄTTEN 

Hovrätten har tagit del av samma utredning som tingsrätten. Vid uppspelningen av 

förhören vid tingsrätten har framkommit följande, som inte framgår av tingsrättens 

dom.  

 

  tilldelade henne två till tre slag i huvudet med skon. Hon 

försökte då komma undan. Han tog sedan tag i hennes axlar och skakade/knuffade 

henne så att hennes bakhuvud träffade väggen. Hon föll därefter till marken och var 

sedan avsvimmad. 

 

Mariam Issa: Efter det att  fallit till marken tilldelade  denna 

tre till fyra slag som träffade överkroppen och tre sparkar som träffade underkroppen. 

Hon fick själv ta emot tre slag i nacken och två i ansiktet. Därefter knuffade  

 till henne så att hon föll till marken. Under tiden gjorde han dumma uttalanden 

om invandrare m.m. riktade mot dem. De skador som hon och modern fick i samband 

med händelsen kan inte ha förorsakats av poliserna. Det är möjligt att hon kan ha spar-

kat på  när denne låg på marken.    

 

 Den äldre av kvinnorna försökte fly undan när hon angreps av 

mannen men denne följde efter. Mannen slog flera slag mot kvinnans överkropp.

 gick då in för att larma. När han kom tillbaka låg den äldre kvinnan 

mot en vägg. Hon var i total chock men inte avsvimmad. Mannen var påverkad av al-

kohol.     
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: Såvitt han minns sparkade mannen den äldre kvinnan en gång och slog 

den yngre en till två gånger på den övre delen av torson/bål/hals. I samband med att 

mannen angrep kvinnorna svarade han själv på ett sms men såg det hela i ögonvrån. 

Efteråt låg/satt den äldre kvinnan mot en vägg. Hon var i chocktillstånd och mer eller 

mindre apatisk. I ett senare skede sade mannen att det är muslimernas fel. Mannen var 

kraftigt alkoholpåverkad.  

 

: Mannen tilldelade en kvinna flera slag med en sko. Slagen träffade i 

huvudet och ansiktet. Kvinnan backade mot en vägg, varvid mannen följde efter och 

slog hela tiden. Vid väggen slog mannen kvinnan så att kvinnans huvud träffade väg-

gen upp mot tio gånger. Hon vet inte om mannen dunkade kvinnans huvud i väggen 

eller om det blev så till följd av slagen. Hon tror att kvinnan svimmade och föll till 

marken. Den andra kvinnan försökte gå emellan men hon såg inte om mannen utdelade 

några slag mot henne. Hon uppfattade mannen som berusad. Under händelseförloppet 

hade hon även uppsikt över displayen med ”ringningar”. När poliserna kom reagerade 

hon över att de var våldsamma mot kvinnorna.  

 

Caroline Olsson: Efter bråket skulle hon och hennes kollega, Valon Muslijaj, förhöra 

. Denne befann sig då inne på akutmottagningen. Valon Muslijaj inledde 

förhöret med att presentera sig.  ville dock inte tala med Valon Muslijaj 

eftersom denne är muslim.  gjorde en massa hatiska uttalanden om musli-

mer. Bl.a. sade han att alla muslimer är likadana och att det inte spelade någon roll att 

kvinnorna inte hade gjort något. Till sist sade hon åt honom att hon inte kunde accep-

tera hans uttalanden. När de skulle föra honom till bilen för att köra till polisstationen 

sade  att Valon Muslijaj inte fick hålla i honom eftersom han är muslim. 

Hon har aldrig mött ett sådant hat mot muslimer och upplevde det hela som mycket 

obehagligt.  befann sig inte i något förvirringstillstånd. Han var full men 

kunde gå och prata. Hon och hennes kollega hade dessutom fått klartecken från medi-

cinsk personal att ta  därifrån, något polisen alltid måste ha innan de kan 

lämna sjukhuset med en person som behandlats där.   
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Valon Muslijaj: Han och Caroline Olsson skulle prata med . Denne frå-

gade direkt om Valon Muslijaj var muslim och sade, när han förstod att så var fallet, 

att han inte ville tala med Valon Muslijaj. Caroline Olsson tog då över förhöret. Valon 

Muslijaj hörde på avstånd att  pratade mycket om att muslimer är som 

nazister och att de tar våra pengar. När de skulle föra honom till polisstationen sade 

 åt honom att han inte fick röra honom på grund av att Valon Muslijaj är 

muslim. I bilen till stationen fortsatte han att försöka tala med  men 

märkte att denne hyste ett djupt hat mot muslimer, som inte gick att vända. Han upp-

fattade  som smått berusad.  hade synliga skador men var klar 

i huvudet och visste vad han gjorde. Innan avfärd fick de klartecken från sjukhusper-

sonalen att ta med  till arresten.  sade att han hade blivit sla-

gen av muslimer och att de båda kvinnorna utanför var precis likadana.  

 

: Under cykelturen genom Holma skrek  ”hottentottar”. 

Hon sade åt honom att sluta och att hon, om han fortsatte, inte ville cykla i sällskap 

med honom. När han upprepade sig vek hon av på en annan väg. När hon fick syn på 

honom igen lite längre fram var framhjulet på hans cykel tilltryckt och han var blodig i 

ansiktet. Han talade också osammanhängande. Han sade att han hade blivit överfallen 

av två personer. En förbipasserande man ringde efter ambulans men  

tyckte att samtalet tog för lång tid. De gick därför tillsammans hem till honom. Prome-

naden tog minst en halvtimme på grund av  tillstånd. Väl hemma ringde 

de på nytt efter ambulans, som dock inte ville komma. Hon och  dotter 

körde honom sedan till akutmottagningen.  hade en sko i handen då han 

slog kvinnan.  tappade skorna när han sparkade på soptunnan och hade 

dem sedan i handen. När  senare låg på marken sparkade den yngre kvin-

nan honom två gånger.  var inte särskilt berusad. Hon har inte sagt till po-

lisen att han var rejält berusad.  

 

Mårten Billberg: Han är polis. När han och kollegan kom till platsen mötte de en blo-

dig man, som de uppfattade var den som hade blivit misshandlad. Han ingrep mot den 

äldre kvinnan och höll fast henne med ett benlås. Han fick även belägga henne med 

handfängsel. Därefter fördes hon till bilen. Kvinnan hade inga synliga skador och var 
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inte medvetslös. Det uppstår ofta klämskador vid ett polisingripande. Sjukvården gör 

alltid en bedömning innan någon förs därifrån till arresten.  

 

Anna Trulsson: Hon är polis. När hon kom till platsen höll en av hennes kolleger den 

yngre kvinnan i armen. Hon försökte tala med kvinnan men det gick inte på grund av 

att hon var mycket upprörd och skrek. Hon tog då tag i kvinnans andra arm. Till sist 

var de tvungna att belägga kvinnan med handfängsel. Det är svårt att säga om ingri-

pandet orsakade några skador på kvinnan. Det kan alltid uppstå skador i samband med 

ett polisingripande.   

 

HOVRÄTTENS DOMSKÄL 

 

Skuldfrågan 

 

Allmänt om utredningen 

För en fällande dom i brottmål krävs att åklagaren, genom den utredning som läggs 

fram, förmår styrka bortom rimligt tvivel att den tilltalade gjort sig skyldig till den 

gärning som åklagaren lagt honom till last.  

 

 har för sin del förklarat att han helt saknar minnesbilder från händelsen. 

 har kunnat lämna uppgifter endast om det inledande skedet eftersom hon 

därefter, enligt egen uppgift, svimmat av. När det gäller Mariam Issa kan konstateras 

att hon är dotter till  och att hon i vissa avseenden har ändrat sin berättelse. 

Hennes uppgifter måste mot denna bakgrund bedömas med viss försiktighet. 

 

Såvitt avser målsägandenas skador kan konstateras att de åberopade rättsintygen var-

ken talar för eller emot att dessa skador har uppkommit på det sätt som åklagaren gjort 

gällande.  

 

Avgörande för bedömningen blir därför vilka slutsatser angående händelseförloppet 

som kan dras utifrån vittnenas berättelser. Bortsett från  vittnesmål 

finns det inte någon anledning att betvivla vittnenas trovärdighet. Ingen av dem synes 
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emellertid ha iakttagit hela händelseförloppet och en rad frågetecken kring själva gär-

ningen kvarstår även efter det att all utredning lagts fram.  

 

Misshandeln av  

 har uppgett att  gått till angrepp mot henne och att hon därvid 

förflyttat sig mot en vägg under det att hon tilldelats upprepade slag i huvudet med en 

sko. Hennes uppgifter stöds av vad Mariam Issa och  samt i viss mån 

även av vad  och  har berättat. Genom , 

Mariam Issas och  uppgifter är också styrkt att  vid väg-

gen har knuffat a så att hennes huvud träffat väggen.  har däref-

ter fallit till marken.  

 

 och Mariam Issa har båda uppgett att  svimmade av i samband 

med att hon slog huvudet i väggen.  och  har däremot 

förklarat att  i detta skede befunnit sig i ett svårt chocktillstånd men att hon 

inte var avsvimmad. Åklagarens påstående om att  varit avsvimmad är mot 

denna bakgrund inte styrkt.  

 

Åklagaren har vidare påstått att  fortsatt misshandeln av , se-

dan hon fallit till marken, genom att slå och sparka henne. Mariam Issa har bekräftat 

detta påstående. Ola Olsson har uttalat sig om att han kan ha sett någon spark men att 

han är osäker på detta.  har inte heller uppvisat några skador som tyder på 

att hon utsatts för våld i detta skede av händelseförloppet. På grund härav och med 

hänsyn till vad som ovan anförts beträffande Mariam Issas uppgifter är åklagarens på-

stående om fortsatt misshandel då  fallit till marken inte styrkt.  

 

 har uppgett att hon av misshandeln tillfogats smärta och ömhet samt att 

hon efter händelsen även hade blåmärken på kroppen. Någon anledning att betvivla att 

misshandeln förorsakat henne smärta och ömhet finns inte. Av utredningen framgår att 

 också uppvisat blåmärken efter händelsen. Med hänsyn till vad som fram-

kommit om det polisingripande hon blivit föremål för direkt efter misshandeln kan det 
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emellertid inte uteslutas att blåmärkena har uppkommit i samband med detta. Åtalet är 

således inte styrkt i denna del.  

 

Misshandeln av Mariam Issa  

Mariam Issa har uppgett att  slagit henne i nacken och ansiktet innan han 

knuffade henne. Att hon blivit knuffad har bekräftats av . 

 har uppgett att Mariam Issa fått motta ett till två slag som träffat överkroppen. 

Härigenom är det klarlagt att  misshandlat Mariam Issa genom att tilldela 

henne i vart fall ett slag mot överkroppen och knuffa henne. Misshandeln har medfört 

smärta och ömhet. På motsvarande sätt som beträffande  har ytterligare 

skador inte styrkts. 

 

Uppsåtsfrågan  

 har gjort gällande att han på grund av våldet mot huvudet i kombination 

med biverkningar från de mediciner han tar alternativt att han fått i sig något okänt 

preparat på festen har befunnit sig i ett sådant förvirringstillstånd att han ska gå fri från 

ansvar på grund av bristande uppsåt.  

 

Det saknas anledning att ifrågasätta  påstående om att han fallit av cykeln 

och i samband härmed ådragit sig en fraktur på näsbenet. Inget i utredningen tyder 

emellertid på att fallet ensamt eller i förening med  medicinering haft den 

effekt som han påstått. Till exempel är det genom  uppgifter utrett att 

 promenerat en längre sträcka efter det att han fallit av cykeln. Inte heller 

har det framkommit något som ger stöd åt påståendet att  ofrivilligt fått i 

sig något okänt preparat på festen han tidigare varit på.  

 

Caroline Olsson och Valon Muslijaj har förhört  mycket kort tid efter hän-

delsen. De har båda uppgett att de uppfattat att  inte befunnit sig i ett för-

virringstillstånd utan att han var berusad. Det är vidare utrett att man från sjukhusets 

sida gett dem klartecken att föra  till arresten. Även  age-

rande i övrigt talar emot att han befunnit sig i ett förvirringstillstånd. Därtill kommer 
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att  i samband med att han sökte vård den 8 augusti 2012 angett endast 

näsfraktur som kontaktorsak. 

 

Sammantaget anser hovrätten på grund av det ovan anförda klarlagt att  

inte befunnit sig i ett sådant tillstånd som medför att han kan gå fri från ansvar. Han 

har i stället agerat med erforderligt uppsåt och ska därför, vilket också tingsrätten fun-

nit, dömas för misshandel i enlighet med vad som anförts ovan.     

 

Motivet för misshandeln 

Av utredningen framgår att såväl  som Mariam Issa bar slöja vid tillfället. 

Det har också framkommit att det var  som aktivt sökte upp dem då de 

kom ut från akutmottagningen. Caroline Olsson och Valon Muslijaj har berättat om 

hur  uttalat sig nedsättande om muslimer samt att det, enligt honom, var 

muslimer som orsakat hans skador och att kvinnorna han mött utanför akutmottag-

ningen var likadana. De har också samstämmigt redogjort för  agerande 

mot Valon Muslijaj på grund av att denne är muslim.  har även berättat att 

 under händelseförloppet uttalat att det var muslimernas fel.   

 

Mot bakgrund av det anförda och då något annat tänkbart motiv för gärningen inte 

framkommit kan någon annan rimlig slutsats inte dras än att  angripit 

 och Mariam Issa på grund av att de bar slöja, vilken är en tydlig symbol 

för deras trosbekännelse. Åtalet är således styrkt även i denna del. 

 

Påföljdsfrågan  

Misshandeln har varit oprovocerad och motivet har varit att kränka  och 

Mariam Issa på grund av att deras trosbekännelse. Vidare har misshandeln ägt rum 

strax utanför akutmottagningen på en plats där det finns anledning att anta att personer 

kan vara sjuka eller på annat sätt försvagade. Vid misshandeln har också använts ett 

tillhygge. Det är emellertid inte klarlagt att  vid misshandeln använt sig av 

skon i något särskilt syfte. Angreppet mot  och Mariam Issa framstår inte 

heller som ett planerat angrepp mot muslimer. Att ett motiv för brotten varit att kränka 

 och Mariam Issa på grund av att de är muslimer medför dock att gärning-
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arna har ett något högre straffvärde än vad tingsrätten ansett. Vid straffmätningen ska 

samtidigt beaktas att  efter tingsrättens dom sagts upp från sin anställning 

som lärare, vilken han innehaft sedan drygt sjutton år tillbaka. Med beaktande av be-

stämmelserna i 29 kap. 2 § 7 och 5 § första stycket 5 brottsbalken finner hovrätten att 

straffmätningsvärdet för de aktuella gärningarna motsvarar fängelse i två månader. Vid 

denna bedömning och på grund av vad som framkommit om  personliga 

förhållanden i övrigt ansluter sig hovrätten till tingsrättens slutsatser i påföljdsfrågan.  

 

Skadeståndsfrågan 

Som tingsrätten angett ska  betala skadestånd till  och Mariam 

Issa.  

 

Kränkningsersättning 

 har visserligen inte tillfogats några allvarligare skador vid misshandeln 

men hon är den av de båda kvinnorna som  spontant angrep vid tillfället. 

Angreppet var också en följd av att hon bar slöja. Den gärning hon utsatts för måste 

anses vara så kränkande att ersättningen härför bör bestämmas till skäliga 15 000 kr.  

 

Mariam Issa har blivit misshandlad på grund av att hon ingripit vid misshandeln av 

modern. Inte heller hon har fått några allvarligare skador. Kränkningsersättningen bör 

för Mariam Issas del vid dessa förhållanden bestämmas till skäliga 10 000 kr.  

 

Sveda och värk 

Såväl  som Mariam Issa har beskrivit  efter misshandeln. De 

har emellertid uppgett att de haft  redan före händelsen.  

 har också berättat om . Något annat stöd för påstå-

endet än hennes egna uppgifter finns inte. Båda har vidare beskrivit psykiska problem 

efter händelsen.  

 

Hovrätten har funnit styrkt att misshandeln av  och Mariam Issa har med-

fört smärta och viss ömhet. Genom den utredning som presenterats i målet är det emel-

lertid inte visat att målsägandena drabbats av sådana fysiska skador som berättigar till 
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ersättning för sveda och värk. Det psykiska obehag som de upplevt på grund händelsen 

får de anses tillräckligt gottgjorda för genom kräkningsersättningen. Någon särskild 

ersättning för sveda och värk bör inte utgå.   

 

Återbetalningsskyldighet 

 har efter tingsrättens dom sagts upp från sin anställning som lärare, vilket 

fått till följd att hans ekonomiska förhållanden förändrats. På grund härav finns skäl att 

sätta ner hans återbetalningsskyldighet avseende kostnaderna vid tingsrätten.  

 

 ekonomiska förhållanden är sådana att förutsättningar även föreligger att 

förplikta honom att återbetala del av kostnaderna för försvarare och målsägandebiträde 

i hovrätten.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B 

Överklagande senast den 15 oktober 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

I avgörandet har deltagit f.d. hovrättslagmannen Lars Göran Abelson, hovrättsråden 

Åsa Liljeroth och Helen Voelkerling (referent) samt nämndemännen Berit Dahlbäck 

och Cornelis Hermus. Domarna är eniga.   
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