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Abstract  

 

The border between freedom of speech and defamation - how does the judicial system handle 

cases linked to #metoo. 

 

In the aftermath of the #metoo movement, questions arises about the border between freedom of 

speech and defamation. This essay aims to determine the border between freedom of speech and 

defamation in cases where women have designated their alleged sexual abuse perpetrators in 

social media. By using legal dogmatic method and by applying a gender perspective, this essay 

inquires into the border between freedom of speech and defamation is indirectly discriminatory 

for women because it makes public conversations about personal experiences without 

self-censorship impossible. This essay aims to look into different aspects of the question such as 

the law and the Swedish society. The focus is on insults in social media against an individual. By 

adding a gender perspective this essay aims to capture the relationship between freedom of 

speech and the defamation crime for women in this particular situation. By studying the current 

law, legislative history, the European law and defamation cases, as well as studying relevant 

statistics and different aspects of society we come to realise that there is a conflict between the 

woman’s freedom of speech and her right to talk about her private life, and the man’s right to his 

private life and personal integrity. The conclusion of this essay is that there are certain indicators 

of an indirekt discrimination towards women and that the Swedish state does not fulfil their 

responsibility to protect women in cases of sexual assault and defamation. This essay does not 

look into defamation for deceased, nor insulting offence, LGBTQ people or people of underage.  

 

Keywords: Freedom of speech, defamation, border, gender perspective, indirect discrimination, 

#metoo, sexual assault, social media.  
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Abstrakt  

 

I svallvågorna efter #metoo uppstår frågor om gränsdragning mellan yttrandefrihet och förtal på 

nätet. Denna uppsatsen ämnar att undersöka gränsdragningen mellan yttrandefrihet och förtal i 

de fall där kvinnor gått ut i social medier med sina påstådda förövare. Syftet med uppsatsen är att 

undersöka gränsdragningen mellan brotten samt kopplingen mellan rätt och samhälle i frågan. 

Den huvudsakliga frågeställningen handlar om huruvida gränsdragningen mellan de två brotten 

utgör en indirekt diskriminering gentemot kvinnor eftersom lagen omöjliggör offentliga samtal 

om egna upplevelser utan självcensur. Frågan ämnas besvaras utifrån en rättsdogmatisk metod 

med rättssociologisk inslag (för att belysa både internt och externt perspektiv) där svaren på 

frågeställningarna söks i Sveriges lagstiftning, europarätten, förarbeten, rättsfall, statistik och 

litteratur. Det teoretiska perspektivet som appliceras är ett könsperspektiv som ämnar åt att 

belysa frågan utifrån kvinnans såväl som mannens situation.  

 

Uppsatsen avgränsas till att enbart fokusera på brotten förtal och grovt förtal i Sverige och 

Europarätten i nutid. Avgränsning gör även till till homosexuella, bisexuella, transpersoner, 

queerpersoner och minderåriga. I uppsatsens analys diskuteras vilka aspekter som påverkar 

gränsdragningen mellan yttrandefrihet och förtal, så som den temporala aspekten, 

oskuldspresumtionen och en tre-stegs modell som sätter samhällsperspektivet i relation till rätten. 

Resultatet och slutsats visar att det kan finnas indikationer på indirekt diskriminering gentemot 

kvinnor utifrån den samhällsbakgrund och statistik som finns på området samt indikationer på att 

staten har brister i skyddet för kvinnor i sexualbrottssammanhang och förtalssammanhang.  

 

Nyckelord: Gränsdragning, förtal, yttrandefrihet, könsperspektiv, indirekt diskriminering, 

#metoo, sexualbrott, sociala medier.  
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1. Inledning och problemformulering  
 
Under hösten 2017 startade #metoo-uppropen i USA. Det dröjde inte länge innan uppropen spred 

sig över hela världen. #metoo beskrivs som en unik händelse där främst kvinnor, icke-binära och 

transpersoner på ett strukturerat sätt gick ut i sociala medier och berättade om sina erfarenheter 

av könsrelaterade sexuella trakasserier och sexuellt våld. Teaterbranschen och filmbranschen var 

i Sverige först ut med att gå ihop med det gemensamma uppropet #tystnadtagning. Flera andra 

hashtaggar växtre fram, till exempel #intedinhora och #underytan inom olika branscher för att 

vittna om sexuella trakasserier, utsatthet, kränkningar och systematiskt nedtystande.1  

 

Gemensamt för de olika hashtaggarna under #metoo var att synliggöra en patriarkalt präglad 

samhällsstruktur. Denna samhällsstruktur ger förövaren möjlighet att missbruka sin maktfördel 

genom att begå sexuellt präglade handlingar, som till exempel sexuella trakasserier och 

våldtäkter. Uthängningar av förövare på sociala medier blev debatterat och en del kritiker ansåg 

att utpekandet av icke dömda förövare var oetisk med motiveringen att den offentliga 

diskussionens fokus borde ligga på strukturer och inte på individer.2  

 

Kvinnor har vid flera tillfällen under #metoo valt att gå ut i sociala medier och berätta om sina 

upplevelser och namnge deras förövare. En del av dessa uttalandena har lett till att kvinnorna har 

blivit åtalade för förtal.  

 

Den här uppsatsen kommer att i huvudsak att undersöka om det finns en indirekt diskriminering i 

relationen/gränsdragningen mellan yttrandefrihetsgrundlagen och förtal gentemot kvinnor som 

varit utsatta för sexualbrott eftersom lagen omöjliggör offentliga samtal om deras upplevelser.  

 

1 Jämställdhetsmyndigheten 21/11-2019, jamstalldhetsmyndigheten.se, 
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor/sexuella-trakasserier/metoo, hämtad 
6/1-2021.  
2 Nationalencyklopedin, me too-rörelsen. 
http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/me-too-rörelsen hämtad 31/12-2020 
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1.1 Syfte och Frågeställning 

 

Med anledning av den mediala uppmärksamhet som uppstod runt utpekningar av förövare i 

sociala medier i samband med metoo så väcktes mitt intresse för gränsdragningen mellan 

yttrandefriheten och förtalsbrotten. Fokus för detta arbetet kommer att ligga på gränsdragningen 

och intresseavvägningen mellan yttrandefriheten och förtalsbrottet, utpekandet av 

sexualförbytare på nätet och frågan om lagen verkar indirekt diskriminerande mot kvinnor.  

 

Genom att granska lagstiftning, förarbete, doktrin, rättsfall, statistik och genom att applicera ett 

könsperspektiv på undersökningen (begreppsförklaring finns under teoriavsnittet) så har jag med 

denna uppsatsen avsikt att undersöka följande frågeställningar: 

 

 

1. På vilka grunder är kvinnorna dömda för förtal i de tre utvalda fallen som är kopplade 

till #metoo, och hur ser “rättspraxis” från tingsrätterna ut i de fall som är kopplade till 

#metoo? 

 

2. Hur ser kopplingen ut mellan samhällsperspektivet, det rättsliga perspektivet och 

könsperspektivet i frågan om huruvida det finns en indirekt diskriminerande effekt 

gentemot kvinnor i gränsdragningen mellan yttrandefrihet och förtal? 

 

3. Utgör gränsdragningen mellan yttrandefrihet och förtal en indirekt diskriminering 

gentemot kvinnor som har varit utsatta för seualbrott eftersom det omöjliggör offentliga 

samtal om egna upplevelser utan självcensur?  

 

 

För att närma mig ämnet så måste jag förstå hur gränsdragningen ser ut mellan den 

grundlagsskyddade yttrandefriheten och förtal, när gäller vad och i vilket sammanhang. Detta 

görs genom att undersöka rätten och samhället samt applicera ett könsperspektiv 

(begreppsförklaring kommer under teoriavsnittet). Frågeställningarna är utformade på ett sådant 

vis att den första öppnar upp för en förståelse för läget just nu, den andra leder oss in på frågan 
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om kopplingen mellan samhället och rätten, den tredje ställer den huvudsakliga frågan för detta 

arbetet. Förhoppningen är att frågeställningarna hjälper läsaren att följa tankegången genom hela 

arbetet. 

 

Syftet med arbetet är att genom att undersöka rätten, samhället och applicera ett könsperspektiv 

på dessa för att undersöka gränsdragningen mellan yttrandefriheten och förtal, samt huruvida 

denna gränsdragning är indirekt diskriminerande för kvinnor eftersom det omöjliggör offentliga 

samtal om egna upplevelser utan självcensur.  

 

1.2 Avgränsningar 

 

Uppsatsen avgränsas till brotten förtal och grovt förtal och det läggs inget fokus på 

förelämpningsbrottet eller förtal av död person. Uppsatsen fokuserar främst på förtal i skrift på 

nätet mot enskild person. Därigenom har en avgränsning gjorts mot brott mot rikets säkerhet och 

brott mot allmän ordning. Även spridandet av olaga integritetsintrång i form av kränkande bilder 

och filmer utelämnas. Uppsatsen behandlar främst brott som inte är inom det grundlagsskyddade 

området, det vill säga, sociala medier och hemsidor som inte ansökt om grundlagsskydd enligt 

tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).  

 

Fokus ligger på sociala medier och #metoo uppropet (hädanefter kommer det att benämnas som 

#metoo). Rättsfall kommer att främst vara avgränsade till tidsperioden efter 2017 och framåt, 

detta på grund av att det var under hösten 2017 som metoo uppropet ägde rum. De tre rättsfall 

som presenteras i arbetet är slumpmässigt utvalda inom ramen för tidsperioden. 

 

Uppsatsen kommer att undersöka rätten och samhället genom ett genusperspektiv, men fokus 

kommer att ligga på män och kvinnor. Avgränsning görs till homosexuella, bisexuella, 

transpersoner, queerpersoner och minderåriga, inte för att dessa personerna inte är utsatta (ibland 

är dessa grupperna mer utsatta) utan för att det inte får plats inom tidsomfånget för denna 

uppsatsen.  
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1.3 Material  

 

Till arbetet har relevanta lagar använts, dessa innefattar främst yttrandefrihetsgrundlagen och 

ärekränkningsbrotten. Lagar, både internationell och nationell rätt, tre utvalda rättsfall kopplade 

till #metoo, förarbeten, doktrin och annan litteratur (som presenteras under avsnittet tidigare 

forskning) har utgjort den största delen av den rättsliga undersökningen av mitt arbete. Statistik 

och undersökningar från BRÅ och NTU samt artiklar som är relevanta för ämnet presenteras 

närmare i kapitel 2.13 för att försöka fånga den samhälleliga aspekten av undersökningen.  

 

1.3.1 Primär- och sekundärmaterial  

 

Primärmaterial för det här arbetet består främst av lagdokument i form av 

yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469), ärekränkningsbrotten (1962:700, Brb, 5:1 §, 5:2 §), 

konventioner, förarbeten och propositioner och tre rättsfall kopplade till #metoo. 

 

De tre rättsfall som är utvalda är relevanta för arbetet eftersom att dom är aktuella ur en 

tidsaspekt men de är främst utvalda på grund av deras koppling till #metoo. Domarna kommer 

från tingsrätter då det saknas domar från högsta domstolen som kan vägleda rättspraxis. Dessa 

rättsfall presenteras ingående under rubriken 2,10,  rättsfall kopplade till # metoo.  

 

Det sekundärmaterial som använts för denna undersökning är främst de artiklar, den litteratur 

och den statistik som presenteras mer ingående under rubriken 1,7, tidigare forskning. I ett urval 

av de författare och verk som varit särskilt viktiga för detta arbetet så kan Maria Nääv och Mauro 

Zamboni nämnas då dem är författare av antologin juridisk metodlära som har varit till stor hjälp 

inför valet av metod. Håkan Strömberg och Hans- Gunnar Axberger har med sin bok 

Yttrandefrihetsrätt varit central i arbetet i de avseenden som rör yttrandefriheten. 

 

Genom Claes Lernestedt bok “Likhet inför lagen” får vi tillgång till ett rättsfilosofiskt perspektiv 

på uppbyggnaden av samhället i relation till straffrätten. I bokens femte kapitel presenteras 
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“näringskedjan” som används i detta arbetet för att förtydliga kopplingen mellan juridiken och 

samhället.  

 

Nils Jareborg, Sandra Friberg, Petter Asp och Magnus Ulvängs författarna bakom “Brotten mot 

person och förmögenhetsbrotten” och Lena Holmqvist, Madeleine Leijonhufvud, Per Ole 

Träskman och Suzanne Wennberg, författarna bakom “Brottsbalken - en kommentar” har 

använts för att kunna tolka och beskriva rättsläget.  

 

Hans Danelius verk, “Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till 

Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna”, har varit betydande för den delen av 

arbetet som behandlar Europarätten.  

Alexandra Zackermark och Mårten Schultz är två välkända namn i diskussioner om juridiska 

frågor i samband med nätet och näthat. Deras verk har haft särskilt stor betydelse för de delar 

som behandlar förtal i det här arbetet.  

 

En mängd litteratur har använts och ett urval av dem presenteras mer ingående under rubriken 

tidigare forskning.  

 

1.4 Källkritik och forskningsetiska bedömningar  

 

Under arbetets gång har källkritik och forskningsetiska bedömningar stått i centrum. I såväl urval 

av material (varit noga med att ej välja selektivt till förmån för det ena eller det andra 

perspektivet) till att inte namnge personer i de använda rättsfallen. Det finns dock en risk att man 

kan räkna ut vem rättsfallen handlar om på grund av att det är få dömda fall som är kopplade till 

#metoo och att det ofta har skrivits om fallen i media. Igenom hela arbetet har min avsikt varit att 

på ett respektfullt sätt behandla andras texter och verk.  

 

Det kan vara svårt att analysera samhällsproblem och rättsproblem utan att bli filosofiskt eller 

moraliskt inriktad. Under arbetets gång har detta varit en utmaning att förhålla mig till och jag 
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har aktivt arbetat för att inte hamna i det så kallade “moralträsket”. På samma sätt har det funnits 

en medvetenhet kring en identifikationsfaktor eftersom jag identifierar mig som kvinna, därför 

finns det också finns risk för att detta skulle ha påverkan på min utgångspunkt och därigenom 

också färga mina ståndpunkter. Identifikationsfaktorn har under arbetets gång varit av högsta 

prioritet att förhålla mig till, samt att i största möjliga mån se till så att min utgångspunkt inte 

färgat arbetet eller mina ståndpunkter.  

 

Rättsfallen, propositioner, konventioner, lagar och förarbeten anser jag vara tillförlitliga källor, 

likaså Nationalencyklopedin som använts för definitioner och uppslagsord. 

Nationalencyklopedin är en bra källa ur den synpunkt att den följer samhällsutvecklingen och 

kan ge aktuella definitioner, vilket är fördelaktigt för detta arbetet. Samma gäller BRÅ 

(brottsförebyggande rådet) och NTU (nationella trygghetsundersökningen) vars statistik och 

undersökningar är speciellt utvalda på grund av deras tillförlitlighet och relevans för arbetet.  

 

Inför varje litterär källa har ett källkritiskt övervägande gjorts och det har funnits ett antal böcker 

och artiklar inom genus/kön/feministiskt perspektivs genren har blivit bortvalda på grund av att 

de kan anses vara för gamla eftersom forskningsfältet är ett forskningsfält som utvecklas snabbt 

och är under ständig förändring, speciellt gällande begreppsanvändning och vem som är 

inkluderad i litteraturen (syftar här på avsaknaden av HBTQ - personer i många äldre texter).  

 

Trots att massmediala artiklar kunde ha adderat ett intressant perspektiv på arbetet så har dessa 

undvikits i största möjliga mån på grund av risken för att dem skulle vara partiska eller ha 

förmedlat osanningar.  

 

1.5 Metod  

Denna uppsatsen bygger på en rättsdogmatisk metod för att försöka komma åt att analysera ett 

rättsligt problem/dilemma genom att bland annat söka svar i sveriges lagstiftning, Europarätten, 

förarbeten, rättsfall och teoretisk litteratur. I en rättsdogmatisk analys analyseras de olika 

elementen i rättskälleläran så att slutresultatet reflekterar innehållet i gällande rätt och/eller hur 
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rättsregeln ska uppfattas i ett visst sammanhang.3  En del har föreslagit att man bör kalla metoden 

för “rättsanalytisk metod” eftersom det tydligare skulle beskriva den analys av rättsregler som 

rättsdogmatisk metod ofta handlar om.4 Dock ligger inte fokus på att hitta en lösning på ett 

problem utan snarare på att undersöka en frågeställning, analysera och problematisera en del av 

den svenska lagstiftningen och europarätten genom att delvis använda mig av rättsdogmatisk 

metod. Därför har ett rättssociologiskt och rättsfilosofiskt perspektiv adderats till arbetet, dock i 

ett mindre omfång.  

 

Med en rättssociologisk metod undersöks det hur rätten faktiskt tillämpas och detta oberoende av 

vad både rättskällorna och vad lagen föreskriver. Rättssociologi undersöker hur kontexten ser ut i 

vilken rätten appliceras. Metoden belyser relationen mellan rätten och samhället genom att 

anlägga ett externt perspektiv på rätten. Metoden undersöker vilka konsekvenser rätten faktiskt 

får i samhället.5 Det är just kontexten som önskas fångas med hjälp av den rättssociologiska 

infallsvinkeln. Rättssociologisk metod ställer andra frågor till rätten än vad rättsdogmatisk metod 

gör, därför verkar den kompletterande för denna undersökning där frågorna inte kan besvaras 

med endast en rättsdogmatisk metod som fokuserar mer på det interna utan kräver ett perspektiv 

som också fokuserar på det externa. Som nämnt tidigare kommer inte den rättssociologiska 

metoden att tillämpas fullständigt i denna uppsats, utan kommer endast att verka för att 

komplettera vissa områden som den rättsdogmatiska metoden inte når ut. Perspektivet kommer i 

detta arbetet att kallas för samhällsperspektivet. Oftast är en rättssociologisk metod byggd på 

empiriska studier6, men i denna uppsats kommer istället andra källor såsom BRÅs statistik på 

både våldtäkter och nätbrott, en trestegs rättsfilosofisk “näringskedja” som belyser 

samhällsaspekter samt relaterade artiklar att användas för att belysa det externa perspektivet.  

 

3 Nääv, Maria & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, Andra upplagan, Studentlitteratur, Lund, 
2018, s. 26 
4 Ibid. s. 25 
5 Ibid. s. 210-211 
6 Ibid. s. 226 
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1.6 Teori 

Genom att göra en rättsdogmatisk undersökning med ett rättssociologiskt inslag så kommer vi åt 

både det interna och externa perspektivet på rätten. För denna uppsatsen så är den valda teorin ett 

könsperspektiv. Förhoppningen är att, med hjälp av könsperspektivet, knyta ihop det interna och 

externa, (rätten och samhället) och därigenom ge ett relevant perspektiv på (främst) frågan om 

huruvida gränsdragningen mellan yttrandefrihet och förtal utgör en indirekt diskriminering 

gentemot kvinnor. Motiveringen för valet av teori är att den adderar ett djup för detta arbetet 

genom att teorin hjälper oss att förstå kopplingen mellan rätten och samhället och belysa viktiga 

aspekter som annars riskerar att missas. Många genusrättsvetenskapliga forskningsprojekt 

fokuserar på förhållandet mellan teori och praktik7 och det är det förhållandet som önskas att 

komma åt i detta arbetet genom att applicera ett den valda teorin på materialet.   

 

Motiveringen till att använda begreppet könsperspektiv istället för genusperspektiv beskrivs här 

nedan. Först kommer en kort introduktion till hur den svenska regeringsformen förhåller sig till 

missgynnande på grund av kön och sedan beskrivs den teoretiska ingången till detta arbetet.  

 

I den svenska regeringsformen (1974:152, RF) kan vi läsa om en formell jämställdhetsprincip, 

med möjlighet till undantag. Denna jämställdhetsprincip betyder att lag eller annan föreskrift inte 

får lov att medföra att någon missgynnas på grund av sitt kön. Undantaget är om lagen eller 

föreskriften utgör ett led i strävandet mot att åstadkomma jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Jämställdhet är en generell rättsprincip i Sverige och det är också en grundläggande mänsklig 

rättighet uttryckt i både nationell och internationell rätt.8  

 

Utgångspunkt för teorin för min analys är som nämnt ett könsperspektiv. Frågan om användandet 

av, definitionerna på och problematisering av begreppen kön och genus kommer till största delen 

att lämnas utanför den här uppsatsens omfång. Frågan om vem som räknas in i definitionen 

kvinna eller man är också en fråga som diskuterats frekvent och den diskussionen kommer också 

att lämnas utanför detta arbetet.  

7 Gunnarsson, Åsa, Svensson, Eva-Maria, Käll, Jannice & Svedberg, Wanna, Genusrättsvetenskap, 
Andra upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2018 s.11 
8 Gunnarsson, Svensson, Käll, och Svedberg, Genusrättsvetenskap, 2018. s13  
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För definitionen av könsperspektiv i den här uppsatsen används Johanna Esseveld och Diana 

Mulinari kapitel om kön och genus som analytiskt begrepp i antologin “Feministiskt tänkande 

och sociologi”. I verket beskrivs genus som ett socialistiskt begrepp som handlar om sociala 

hierarkier och kulturella föreställningar. Författarna menar att begreppet kön kan tolkas med 

insikt om kulturella förändringar och hierarkier och att det dessutom låter läsaren uppfatta 

sociala och samhälleliga processer som könade, och att dessa synliggör att kroppens 

materialitet.9 Jag håller med författarna i deras argument och kommer därför att välja att använda 

begreppet kön i denna uppsats. Det kommer dock förekomma användande att begreppet genus 

också då det gör sig bättre i vissa sammanhang.  

 

Esseveld och Mulinari gör en egen definition av begreppet kön som ett system av sociala 

praktiker som skapar hierarkier och ojämlikhet. Vidare beskrivs kön inte som en egenskap hos 

individer utan något som produceras och reproduceras på alla samhällsnivåer. Den här 

definitionen av begreppet fångar det som önskas för denna uppsatsen, den öppnar upp för 

möjlighet att se strukturella hierarkier snarare än att det läggs för stort fokus på individer. Trots 

att Esseveld och Mulinari skriver utifrån ett sociologiskt perspektiv så används texten i denna 

uppsats eftersom det möjliggör en undersökning av både det interna perspektivet (rätten) och det 

externa perspektivet (samhället). Att kön är föränderligt och att könsbegreppets innehåll skiljer 

sig åt mellan olika kulturer är viktigt att ha i åtanke vid all läsning inom ämnet.10  

 

Vidare presenteras två tolkningar av kön där kön förklaras som något som sociala aktörer skapar 

i samspel med varandra, fokus ligger på interaktionen mellan människor och mellan 

institutionella och strukturella förhållanden.11 I denna uppsats tolkas interaktionen främst som 

samhället och dess vardag och institutionen tolkas som rätten med dess strukturella förhållanden.  

 

Att applicera ett könsperspektiv menas för detta arbetet främst att belysa det interna och externa 

perspektiven utifrån kvinnans situation såväl som mannens situation. Det finns fler sätt att se på 

genus och kön till exempel kroppsliga skillnader och en mer statistisk ingång där genus och kön 

9 Esseveld, Johanna, Mulinari, Diana, “Kön och genus som analytiska begrepp”, i Feministiskt tänkande 
och sociologi: teorier, begrepp och tillämpningar, Hedenus, Anna, Björk, Sofia & Shmulyar Gréen, 
Oksana (red.) 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2015, s.66 
10 Ibid. s. 75 
11 Ibid. s. 66  
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används som variabler för att påvisa skillnader.12 Dessa perspektiv är inte inkluderade i denna 

uppsatsens könsperspektiv.  

 

1.7 Litteraturöversikt och tidigare forskning  

 

Nedan presenteras ett urval av litteratur som har haft särskild betydelse för arbetet. Det finns 

mycket litteratur att tillgå inom ramen för den juridiska aspekten av arbetet, det har däremot varit 

mer utmanande att hitta litteratur som behandlar #metoo, mest troligt på grund av den korta tid 

som gått mellan uppropet och nutid. Nedanstående presentationer har ingen värderande ordning.  

1.7.1 Böcker  

För denna uppsats så utgör följande två verk en central roll. Böckerna “Brotten mot person och 

förmögenhetsbrotten” skriven av Nils Jareborg, Sandra Friberg, Petter Asp, Magnus Ulväng och 

Brottsbalken, “En kommentar”  skriven av Lena Holmqvisst, Madeleine Leijonhufvud, Per Ole 

Träskman och Suzanne Wennberg, behandlas bland annat brotten förtal och grovt förtal. 

Böckerna avser att beskriva den gällande rätten och författarna har utgått ifrån lagar, förarbeten 

och rättspraxis i sitt arbete.  

I boken “Yttrandefrihetsrätt” som är skriven av Håkan Strömberg och Hans-Gunnar Axberger 

(professor i medierätt) så kan vi läsa om den svenska yttrandefrihetsrätten, tryckfriheten och det 

pressetiska granskningssystemet. Författarna behandlar allt ifrån grundläggande information om 

vad dessa lagar innebär till att systematiskt gå in djupare på olika begrepp och grundprinciper för 

de olika brotten, regler och undantag. Det är främst sista kapitlet som är relevant för denna 

uppsatsen då det behandlar vissa delar av yttrandefrihetsgrundlagen som berör uppsatsens 

frågeställning. Dock vidrör boken främst massmedia och traditionell media och inte sociala 

medier i den utsträckning som hade varit önskvärt för detta arbetet. Därför används boken främst 

för att få en empirisk förståelse för medielandskapet och dess juridiska system och för att sedan 

med hjälp av annan litteratur kunna placera sociala medier i rätt kontextuella sammanhang.  

12 Ibid. s. 62 
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I boken “Genusrättsvetenskap”, som är skriven av Åsa Gunnarsson (professor i rättsvetenskap) , 

Eva-Maria Svensson (professor i rättsvetenskap), Jannice Käll (lektor i immaterialrätt) och 

Wanna Svedberg (lektor i straffrätt) kan vi läsa om ett genusrättsvetenskapligt 

forskningsperspektiv på juridiken. Verket ger ett annat perspektiv än den mer traditionella 

forskningen inom rättsvetenskap som ibland utelämnar just genusperspektivet. Författarna 

behandlar många delar av genus i relation till samhället ingående och verket är en empirisk 

byggsten som öppnar upp för nya perspektiv som bidrar till en djupare analys. Verket har varit 

till hjälp för att orientera mig i val av metod och teori.  

I antologin “Juridisk metodlära”, skriven av Maria Nääv och Mauro Zamboni behandlas den 

något abstrakta och svåra frågan om hur en jurist egentligen går tillväga när hen löser ett juridiskt 

problem. Boken ger en grundläggande översikt av juridiska metoder och konkretiserar dessa på 

ett bra sätt genom att ge exempel och förklara skillnader mellan vad olika metoder hade gett för 

resultat. Författarna presenterar många olika juridiska metoder och har dessutom bra kritik mot 

de olika metoderna som visar att författarna är väl insatta i området. För denna uppsatsen verkar 

boken som en inspirationskälla för olika sätt att anta ett problem och en guide i valet av metod. 

Alexandra Sackemark (jurist) och Mårten Schultz (professor i civilrätt) har skrivit boken 

“Näthat, rättigheter och möjligheter” som mestadels behandlar fenomenet näthat, men även till 

viss del ärekränkningsbrotten. Boken fokuserar på vad näthat är och hur man kan gå tillväga om 

man som privatperson har blivit utsatt för näthat. I kapitlet om ärekränkningsbrott ger författarna 

en ingående förklaring på de olika begreppen som förekommer i ärekränkningslagen och ger 

exempel på fall som används som rättspraxis för brotten. För denna uppsats blir det nämnda 

kapitlet relevant då det på ett tydligt och tillgängligt sätt förklarar och bryter ner förtalsbrottet i 

mindre delar. Främst används deras verk i som en av många byggstenar för att kunna förstå 

förtalbrottens innebörd. I slutet av kapitlet finns praxis presenterad, men fallen är från 2015 och 

är därför inte direkt relevanta för den här uppsatsen.  

Ulf Bernitz och Anders Kjellgren har skrivit boken “Europarättens grunder”. Författarna 

beskriver ingående hur Europarätten är uppbyggd och fungerar. I denna uppsats används boken 

främst till att förstå Europarättens hierarkiska ordning och relation till Sveriges rättssystem.  
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Claes Lernestedt som är professor i straffrätt har skrivit boken “Likhet inför lagen”. Med ett 

rättsfilosofisk perspektiv diskuteras just begreppet likhet inför lagen och gör detta ur ett rättsligt 

perspektiv men också med en samhällelig prägel. I kapitel fem presenteras en så kallad 

näringskedja av hur samhället ser ut i relation till lagen. Det är främst detta kapitel som adderar 

ett perspektiv i detta arbetet eftersom förklaringen av näringskedjan kopplar samman de två 

sfärerna och ställer relevanta frågor. Detta återkommer vi till i avsnitt 2.11 samt i analysen.  

I antologin “Feministiskt tänkande och sociologi, teorier, begrepp och tillämpningar,” av Anna 

Hedenus, Sofia Björk, Oksana Shmulyar Gréen, presenteras ett antal feministiska begrepp och 

teorier och förklaringar på hur dem kan tillämpas i forskning. I kapitlet “Kön, genus som 

analytiska begrepp” som är skrivet av Johanna Esseveld och Diana Mulinari finns den definition 

på könsperspektiv som används för detta arbetet.  

Daniel Westmans som är forskare inom IT- och media rätt har skrivit en analyserande artikel, 

“Sociala medier, yttrandefrihet och ansvar”, som diskuterar en viktig aspekt av sociala medier, 

nämligen skyddet för yttrandefriheten i relation med de rättsliga krav som riktas mot 

tillhandahållare av sociala medier. Westman diskuterar vem som bär ansvaret för vad som 

publiceras, vem som får lov att ta bort något som publiceras samt på vilka grunder detta får 

göras/inte göras. Artikeln diskuterar också användarregler som är skapade av tillhandahållaren av 

de sociala medierna, hur moderering av publicerade uppgifter får gå till,  algoritmer som skapar 

”filterbubblor” och “notice and take down processer”. Westman ger i den här artikeln en inblick i 

hur det går till på “insidan” av sociala medier, alltså processen när en publicerad uppgift tas bort 

och svårigheterna med att göra detta utan att inskränka på svensk lag eller Europarätten. Det är 

av värde i det här arbetet att förstå processer kring publicerade uppgifter då det är en del av de 

sociala nätverkets uppbyggnad.  

1.7.2 Artiklar och kartläggningar inom forskningsområdet 

I artikeln “# Metoo och de fem förtalsdomarna” presenterar Linnea Wegerstad (universitetslektor 

vid juridiska institutionen vid Lunds universitet) nya perspektiv i diskussionen om #metoo och 

utpekande av förövare på internet. Wegerstad argumenterar för likheter och skillnader och drar 
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sedan paralleller till de fem förtalsdomar som kom i samband med #metoo. Artikeln är skriven 

2019 och behandlar aktuella frågor och domar inom området. Det som blir intressant för denna 

uppsatsen är både rättsfallen som presenteras och diskuteras i artikeln,  men också distinktionen 

mellan de olika typerna av “domstol”, samhället och sociala medier (viral rätt) gentemot 

rättsväsendet (formell rätt). 

“Kortanalys - våldtäktsbrottets hantering i rättskedjan”, är en utredning önskad av regeringen 

kring våldtäkter i rättskedjan (utgiven 2015) vars syfte är att få en överblick över våldtäktsbrottet 

och dess flöde genom rättskedjan. Främst används material från BRÅ och NTU (nationella 

trygghetsutredningen). Utredningen används bland annat till att identifiera vilka steg som poliser 

och åklagare kan förbättra inom området för att utreda och lagföra för våldtäkt. Utredningen blir 

intressant i denna uppsats eftersom den ger en inblick i hur våldtäktsbrottet ter sig i rättskedjan 

och det ger djupare förståelse för hur rättsväsendet tar sig an denna typen av brott.  

Ingrid Ljunggren har skrivit ett examensarbete i juridik år 2018; “Folkdomstolen på sociala 

medier, rättsliga konsekvenser av utpekningen av sexualbrottslingar”, som har verkat som en 

inspirationskälla för detta arbetet. Till skillnad från Ljunggren vars fokus ligger på utpekanden 

av sexualbrottslingar i sociala medier, så fokuserar denna uppsatsen snarare på #metoo där de 

flesta utpekanden som gjordes inte var på dömda sexualbrottslingar utan på ostraffade män.  

I ett reportage från polisförbundets tidning, skriven 2007, får vi en inblick i hur utsatta kvinnor 

uppfattar bemötandet från polisen vid anmälningar och under utredningar. Det framgår bland 

annat att många kvinnor känner oro för att inte bli trodda, oro inför rättsprocessen och att 

kvinnor känner sig kränkta på grund av ovidkommande irrelevanta frågor. Artikeln beskriver att 

polisen haft dåligt rykte i avseendet men att det börjar bli bättre och att olika åtgärder har satts in 

för att ytterligare förbättra arbetet. Artikeln blir intressant för att få insikt i hur det kan vara att 

som kvinna anmäla en våldtäkt och vilka farhågor som följer. Det ger en inblick i hur samhällets 

institutioner bemöter kvinnor i denna utsatta position dem befinner sig i efter att ha blivit utsatt 

för en våldtäkt.  
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2 Undersökning 

2.1 Brottsoffer  

 

I Förenta Nationernas Brottsofferdeklaration finns en förklaring på vad ett brottsoffer är. Offer 

beskrivs som följande; en person som enskilt eller gemensamt har lidit fysisk eller psykisk skada, 

känslomässigt lidande, ekonomisk förlust eller väsentlig försämring av sina grundläggande 

rättigheter, genom handlingar som strider mot strafflagar som gäller i medlemsstaterna, 

inkluderat de lagar som förbjuder brottsligt maktmissbruk. Det står också att ett brottsoffer ska 

behandlas med medkänsla och respekt för sin värdighet.13  

 

Under arbetets gång kommer jag till insikt att de flesta litterära källorna är skrivna utifrån ett 

brottsofferperspektiv där författaren utgår ifrån förtalsbrottet som det primära brottet (vilket det 

ju också är i ett åtal om förtal). Men för att förstå en (eventuell) indirekt diskriminering behöver 

vi vidga vyn och därför ämnar denna uppsats att försöka belysa båda brottsoffrens perspektiv, 

både förtalsbrottet och sexualbrottet. Detta med förhoppningen av att kunna göra en objektiv 

undersökning med båda perspektiven i åtanke.  

 

2.2 Personlig integritet  

 
För att lättare kunna förstå gränsdragningen mellan yttrandefriheten och förtal så presenteras 

nedan såväl en begreppslig som en rättslig förklaring. Denna uppsats behandlar just personlig 

integritet och vems integritet det är som blir eller som bör skyddas, det är därför av vikt att tidigt 

introducera begreppet personlig integritet. 

 

13 FN, Fn:s Brottsofferdeklaration, 1985,  s, 5 
https://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/Broschyrer/Svenska/FNs%20brottsofferdeklaration.pdf).  
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Nationalencyklopedins begreppsliga definition av personlig integritet är att man har rätt att få sin 

personliga egenart och inre sfär respekterad och att man har rätt till att inte utsättas för 

personligen störande ingrepp.14  

 

I 1 kap. 2§ i regeringsformen står det i fjärde stycket skrivet att det allmänna ska verka för att 

demokratins ideer blir vägledande inom samhällets alla områden och värna om den enskildes 

privatliv och familjeliv.15  

 

Skyddet för den personliga integriteten står uttryckt i artikel 8 i Europakonventionen och den 

stadgar sammanfattningsvis att var och en har rätt till respekt för sitt privatliv och sitt familjeliv, 

sitt hem och sin korrespondens. Begränsningar får göras endast med stöd av lag och om det i ett 

demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens eller den allmänna säkerheten, 

landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning. Även här får begränsningar 

göras till skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och rättigheter.16  

 

2.3 Oskuldspresumtionen  

Oskuldspresumtionen är en mänsklig rättighet som återfinns i både FN allmänna förklaring om 

de mänskliga rättigheterna och Europakonventionen. I FNs allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna finner vi oskuldspresumtionen i artikel 11 punkten 1 och den lyder följande: 

 

Var och en som är anklagad för brott har rätt att betraktas som oskyldig till dess att hans eller 

hennes skuld lagligen har fastställts vid en offentlig rättegång, där personen åtnjuter alla 

rättssäkerhetsgarantier som behövs för hans eller hennes försvar. 17  

 

14 Nationalencyklopedin: personlig integritet, 
https://www-ne-se.ludwig.lub.lu.se/s%C3%B6k/?t=uppslagsverk&q=personlig+integritet, hämtad 
29/12-2020 
15 Se 1 kap. 2§ RF 
16 Se art. 8 Europakonventionen  
17 Se Förenta nationernas (FN) allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, art. 11 
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Rätten att betraktas som oskyldig fram till dess att skulden fastställts enligt lag är en allmän 

rättsprincip som tar sikte på den misstänktes eller tilltalades processuella rättigheter. 18  

 

Oskuldspresumtionen kan även påverka materiell straffrätt och tolkningen av denna (detta 

kommer vi gå närmare in på i analysdelen där vi kollar på rättsförhållandet mellan 

yttrandefriheten och förtalsbrottet). En av grundpelarna till oskuldspresumtionen är rätten till 

prövning av en opartisk domstol, en annan grundpelare är att bevisbördan i brottsmål vilar på 

åklagaren, vilket betyder att det är åklagaren som ska bevisa att den misstänkta personen är 

skyldig till det brott som åklagaren påstår. 19  

 

Oskuldspresumtionen är en starkt rättslig grundpelare samt en mänsklig rättighet. Den står inte i 

direkt uttryck i den svenska lagen men den behandlas i Europakonventionen som är inkorporerad 

i svensk lag. För detta arbetet blir oskuldspresumtionen intressant på flera sätt, om vi kollar på ett 

exempel våldtäktsbrottet som kan vara ett särskilt svårt fall att reda ut. Eftersom 

oskuldspresumtionen har ett starkt rättsligt skydd samt att våldtäktsmål ofta har svag teknisk 

bevisning så blir det svårt att få till en fällande dom. I analysen tas oskuldspresumtionen upp i 

våldtäkts sammanhanget mer ingående.  

 

2.4 Yttrandefrihet och tryckfrihet i den svenska rätten  

Friheten att uttrycka sig, fri åsiktsbildning och allmän och lika rösträtt är några av grundpelarna 

Sveriges demokrati. Inom de svenska rättssystemet finns dessa lagar till största delen samlade i 

grundlagen och är därför också skyddade av grundlagen.20 Principerna om yttrandefrihet och 

informationsfrihet nämns i regeringsformens portalparagraf som nämner att det svenska 

styrelseskicket är uppbyggt på fri åsiktsbildning.21 (RF) Enligt RF 2 kap 1 § p 1 är ”varje 

medborgare gentemot det allmänna tillförsäkrad yttrandefrihet: dvs frihet att i tal, skrift eller bild 

eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.” 22 

18 SOU 2017:17 “Om oskuldspresumtionen och rätten att närvara vid rättegången” s. 61 
19 Ibid 63 
20 Strömberg, Håkan & Axberger, Hans-Gunnar, Yttrandefrihetsrätt, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2004 
s.9 
21 Se RF portal paragraf  
22 Se RF 2 kap 1 § p1  
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Yttrandefrihetsgrundlagen lyder följande:  

 

1 §  Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att i ljudradio, 
tv och vissa liknande överföringar, offentliga uppspelningar ur en databas samt filmer, 
videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar offentligen uttrycka tankar, 
åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst. 

Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri 
och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. I den får inga andra begränsningar 
göras än de som följer av denna grundlag. Lag (2018:1802).23 

 

Fri åsiktsbildning regleras i YGL och TF, friheten att yttra sig i video, radio, film, tv, andra 

ljudupptagningar behandlas främst i YGL och friheten att uttrycka sig i tryckt skrift regleras 

främst i TF. Utställningar, teater, demonstrationer, och andra allmänna möten faller utanför både 

TF och YGL. TF är den äldre av dessa två lagar och den fungerar som en förebild för YGL.24 

YGL bygger på TF och TF fungerar som en viktig rättskälla vid tolkningen av YGL.25  

 

Tryckfrihetens syfte beskrivs i 1:1 2st som “säkerställande av ett fritt meningsutbyte och en 

allsidig upplysning”. TF skyddar därmed meningsutbyte, åsiktsbildning och upplysning i 

samhälleliga frågor.26  

 

Bestämmelserna i TF och YGL bygger på principen om successivt ensamansvar vilket främst 

innebär att endast en av de personer som varit med och framställt materialet/dokumenten kan 

hållas straffrättsligt ansvarig för innehållet i framställningen. Om ansvaret inte kan utkrävas av 

den personen så vilar ansvaret på den som står närmast denne i ansvarskedjan. I de flesta fallen 

är det utgivaren som har huvudansvar och ägaren som andra ansvar i ansvarskedjan.27 

23 Yttrandefrihetsgrundlagen1§ (2018:1802) 
24 Strömberg, & Axberger, Yttrandefrihetsrätt, 2004  s.9 
25 Ibid. s.122-123 
26 Ibid. s 15  
27 Edmar, Malin, Internetpublicering och sociala medier: en juridisk vägledning, Sjätte upplagan, Norstedts 
juridik, Stockholm, 2018 s. 220-221 
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2.5 Yttrandefrihet i Europarätten  

 
Principen om yttrandefrihet står uttryckt i artikel 10 i Europakonventionen. Sammanfattningsvis 

beskriver artikel 10 att var och en har rätt till yttrandefrihet, åsiktsfrihet och frihet att ta emot och 

sprida tankar utan offentlig myndighets inblandning, detta oberoende av territoriella gränser. De 

begränsningar som artikel 10 tar upp handlar om att man får göra begränsningar med hänsyn till 

statens säkerhet, med hänsyn till den territoriella integriteten eller den allmänna säkerheten. 

Begränsningar får även göras till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller 

moral eller för annans goda namn och rykte samt för att upprätthålla domstolars auktoritet och 

opartiskhet. Det står även att inskränkningar får göras om de är föreskrivna i lag och att dom i 

övrigt är nödvändiga i ett demokratiskt samhälle.28  

 

Europakonventionen är inkorporerad i svensk rätt och gäller därför som svensk lag.29 Senare i 

arbetet, under rubriken Europakonventionen och rättens hierarki, presenteras en mer ingående 

förklaring på hur Europarätten ska tolkas i relation till den svenska lagen.  

 

Om yttrandefrihet (art 10 i Europakonventionen) kommer i konflikt med någons rätt till skydd 

för privatlivet (artikel 8 i Europakonventionen) så måste en avvägning göras mellan dessa två för 

att fastställa vilken av rättigheterna som är mest skyddsvärd i den enskilda situationen.30  

 

Europadomstolen har uttryckt att ett sexuellt övergrepp utgör ett allvarligt ingrepp i enskild 

persons privatliv och därför ska staten inte bara kriminalisera sexuella övergrepp utan även 

beivra dem.31 Ett resonemang kring en alternativ tolkning av lagen presenteras i analysen och där 

blir beivrandet av sexualbrott en viktig aspekt då den öppnar upp för ett intressant 

tolkningsutrymme i europarätten.  

 

28 Se art. 10  Europakonventionen  
29 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 5, [omarb. och uppdaterade] uppl, Norstedts 
juridik, Stockholm, 2014 s. 147  
30Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till Europakonventionen om de 
mänskliga rättigheterna, 5, [uppdaterade] uppl, Norstedts juridik, Stockholm, 2015, s 458 
31 Ibid. s. 365 
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Europadomstolen uttrycker också att yttrandefriheten inte endast omfattar information och ideér 

som är positiva eller som kan anses ofarliga. Yttrandefriheten innefattar också till viss del 

kränkande uppgifter, chockerande uppgifter, uppgifter som kan störa staten eller någon del av 

befolkningen. Här står det också uttryck att yttrandefrihetens inskränkningar måste hållas inom 

snäva gränser, och för att vara i enlighet med Europakonventionen måste det vara grundat på 

övertygande skäl.32  

2.6 Gränsdragningar i yttrandefriheten  

I TF finns några särskilt angivna intressen där yttrandefrihet får lov att begränsas. De innefattar 

rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskilt anseende, privatlivets 

helgd och intresset att förebygga eller beivra brott och skyddet för enskildas personliga eller 

ekonomiska förhållanden. Dessa undantag anges i offentlighets och sekretesslagen (2009:400).33 

Undantag från yttrandefriheten får endast ske för att tillgodose ett syfte eller ändamål som är 

förenligt med den svenska demokratin. Undantaget eller begränsningen får inte gå utöver vad 

som är nödvändigt med hänsyn till det syfte eller ändamål som föranleder den.34  

 

Yttrandefriheten är som tidigare nämnt inte absolut och inskränkningar får göras men måste 

kunna motiveras av lagstiftaren.35 Enligt Schultz så bör grundtanken vara att grundläggande 

mänskliga rättigheter av negativt slag (rättigheter som inte kräver en aktiv handling utan enbart 

kräver att man avstår från att utföra något) förtjänar ett skydd. I gränsdragningen mellan 

yttrandefriheten och till exempel ärekränkningsbrott eller andra konflikter mellan 

informationsfrihet och rätten till privatlivet så kommer ibland informationsfriheten att väga 

tyngst och ibland vice versa.36 Ärekränkningsbrotten är den viktigaste begränsningen för 

yttrandefriheten och för denna uppsats så är förtal och grovt förtal de mest intressanta brotten 

och dem presenteras mer ingående nedan. 37 

 

32 Ibid. s. 457, 458 
33 Se Offentlighets och sekretesslagen (2009:400) 
34 Strömberg, & Axberger, Yttrandefrihetsrätt, s 10  
35 Schultz, Mårten, Förtal och integritet, Juridisk publikation, 2/2012, 207-237, s. 236  
36 Ibid. s. 236  
37 Nationalencyklopedin, yttrandefrihet. 
http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/yttrandefrihet (hämtad 2021-01-09) 
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2.7 Ärekränkningsbrotten 

 

När vi sätter yttrandefrihet i relation till personlig integritet så ser vi direkt svårigheterna i 

gränsdragningen mellan dessa två. Yttrandefriheten är en grundsten i Sveriges demokrati och är 

även inskriven i grundlagen, men det betyder inte att yttrandefriheten är absolut. Ärekränkning 

finns till för att skydda den personliga äran, hedern och även den personliga integriteten.38  

 

I brottsbalkens 5 kap 1§ finner vi förtalsbrottet. Ärekränkningsbrotten förtal och förolämpning 

har fått ökad aktualitet på grund av den ökande användningen av internet och sociala medier. Det 

är mycket lätt att snabbt sprida uppgifter om någon annan person, som dessutom lätt får stor 

spridning.39 Då detta arbetet främst fokuserar på förtalsbrottet så är det också här som fokus 

ligger och därför presenteras inte förolämpningsbrottet trots att det också går under namnet 

ärekränkning tillsammans med förtal och grovt förtal. 

 

1 §   Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller 

eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för 

förtal till böter. 

Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna f

försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han 

hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar. 40  

Förr ansågs äran nästan ha ett värde av samma vikt som livet. Det måhända att äran inte riktigt 

har samma tyngd som tidigare men den är fortfarande viktig för oss människor.41 I dagens 

samhälle utvecklas tekniken och internet hela tiden. Traditionell media har utvecklats till nya 

sociala plattformar på internet som är öppna för gemene man att använda. En mer ingående 

förklaring på vad sociala medier är presenteras i avsnitt 2.9.  

38 Sackemark, Alexandra & Schultz, Mårten, Näthat: rättigheter och möjligheter, Andra upplagan, Karnov 
Group Sweden AB, Stockholm, 2015 s. 50) 
39 Jareborg, Nils,  Friberg Sandra, Asp, Petter, Ulväng, Magnus; Brotten mot person och 
förmögenhetsbrotten, 2., [uppdaterade] uppl., Iustus, Uppsala, 2015 s. 9 
40 Brottsbalken 5:1 § 
41  Jareborg, Nils, Friberg Sandra, Asp, Petter, Ulväng, Magnus; Brotten mot person och 
förmögenhetsbrotten, s. 92 
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I praktiken är brottsbalkens regler om förtal och förolämpning de viktigaste begränsningarna i 

svenska medborgares yttrandefrihet.42 För att förstå de olika rekvisiten i förtalsbrottet så delas de 

upp i olika delar här nedan.  

 

Som tidigare nämnt så utgör förtalsansvaret ett skydd mot den personliga äran och hedern men i 

realiteten verkar reglerna även för den personliga integriteten.43 När någon missaktar någon 

annan betyder det att en person av någon annan betraktas som en sämre människa. I 

bedömningen av missaktningsrekvisitet behöver dock inte en skada faktiskt ha uppstått utan det 

räcker att uppgiften typiskt sett medför sådan skada.44 Precis som bestämmelsens första stycke 

antyder så handlar förtal om hur uppgiften påverkar omgivningens syn på den utpekade. Det 

spelar inte någon roll om uppgiften har varit sårande för den utpekande utan fokus ligger på 

omgivningens uppfattning av uppgiften och om omgivningen riskerar att se ner på den utpekade 

på grund av uppgiften kan det komma att räknas som förtal.45  

 

För att ett påstående i denna bestämmelse ska räknas som en uppgift så ska uppgiften vara så 

bestämd att dess sanningshalt kan prövas. Det räknas i denna bestämmelsen som att en uppgift 

har lämnats när uppgiften både framställts och spridits (antingen muntligen eller skriftligen). Det 

behöver inte enbart vara i textform utan det kan vara via fotografi, film, teckning med mera.46 

Det är inte nödvändigtvis så att den personen som sprider uppgiften är den som i första hand har 

skrivit den. Man kan bli åtalad för förtal även om man “bara” spridit vidare uppgiften. Det krävs 

att uppgiften har spridits till mer än en person, alltså måste någon annan än den utpekade ha tagit 

del av uppgiften (annars går det under bestämmelser kring förolämpning). Det ska också kunna 

påvisas ett uppsåt, alltså att förtalet ska vara avsett att utsätta den förtalade för annans/andras 

missaktning.47  

 

42 Nationalencyklopedin, yttrandefrihet. 
http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/yttrandefrihet (hämtad 2021-01-09) 
43 Sackemark, Alexandra & Schultz, Mårten, Näthat: rättigheter och möjligheter, s 50 
44 Ibid. s. 53 
45 Ibid. s. 50 
46 Ibid. s.51 
47 Holmqvist, Lena, Brottsbalken: en kommentar. Del 1 (1-12 kap.) : brotten mot person och 
förmögenhetsbrotten m.m, Norstedts juridik, Stockholm, 2013, Brb 5:1 s.9  
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I det andra stycket i bestämmelsen så står det uttryckt hur någon som i och för sig har gjort sig 

skyldig till förtal ändå kan undgå ansvar om det var försvarligt att lämna uppgiften, men endast 

om uppgiften var sann. Om den som lämnade uppgiften hade skälig grund för att lämna 

uppgiften så kan den också undgå ansvar.48  

 

Sanningshalten i den lämnade uppgiften är emellertid också av betydelse. Om det finns skäliga 

grunder att lämna ut uppgiften samt om den lämnade uppgiften faktiskt är sann och så kan man 

undgå ansvar. Först ställs frågan om det är försvarligt att lämna ut uppgiften - sedan ställs frågan 

om uppgiftens sanningshalt. Det är den som är åtalad har bevisbördan och ska bevisa om 

uppgiften var sann eller inte, och den som åtalar har möjlighet att föra motbevisning i ärendet.49 

Ärekränkande beskyllningar kan dock vara straffbara vare sig som är sanna eller inte eftersom 

det är inte sanningen i uppgiften som bedöms utan det som bedöms är huruvida uppgiften var 

nedsättande eller inte.50 

 

Det är alltid försvarligt att lämna en nedsättande uppgift om någon om man är juridisk skyldig att 

uttala sig, ett sådant exempel är vittnesplikten. Det förekommer intresse kollisioner där 

samhällets intressen kommer före den enskildes anspråk på skydd mot kränkningar. Detta kan 

ske i en del nyhetsförmedlingar, allmän opinionsbildning och kulturell verksamhet såsom konst, 

vetenskap, scenisk framställning).51  

 

En tidigare dömd som avtjänat sitt straff får ej pekas ut för samma sak igen om det inte är 

försvarligt (som att personen beter sig på ett sådant vis att det finns anledning att tro att personen 

kommer att göra om samma sak igen).52  

 

Ett område där yttrandefriheten borde vara vidsträckt är i den offentliga debatten i allmänna 

angelägenheter. Offentliggöranden av missförhållanden på till exempel skolor, arbetsmarknaden, 

bostadsmarknaden, konsumentupplysning är exempel på områden där det finns starka 

48 Sackemark, Alexandra & Schultz, Mårten, Näthat: rättigheter och möjligheter, s. 50 
49 SOU 2016:7  “Integritet och straffskydd” s. 415 
50Holmqvist, Brottsbalken: en kommentar. Del 1 (1-12 kap.) : brotten mot person och förmögenhetsbrotten 
m.m, 2013,  Brb 5:1 s.7  
51 Jareborg, Nils, Friberg Sandra, Asp, Petter, Ulväng, Magnus; Brotten mot person och 
förmögenhetsbrotten, s.98 
52 Ibid. s.100 
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samhällsintressen. Finns det syfte att förebygga att någon smittas eller skadas så kan det i en del 

situationer vara försvarligt att lämna en nedsättande uppgift. 53  

 

Brottsbalkskommentarerna för förtal och grovt förtal beskriver hur uttalandet ska vara avsedd att 

skada en persons anseende hos andra. Det vanligaste är att personens ära har blivit skadad på 

något sätt men det finns fall där skada ej har uppstått. Det finns, som tidigare nämnt, ett 

spridnings rekvisit som kan påverka straffet. Om uttalandet har fått stor spridning (genom till 

exempel spridning på internet) och syftat till att medföra allvarlig skada, så kan det komma att 

klassas som grovt förtal. Vid brotten förtal och grovt förtal kan endast den kränkte väcka åtal, ett 

så kallat målsägandebrott. 54 Det betyder att bevisbördan angående ett enskilt rekvisit går över till 

den tilltalade. 55 

2.8 Europakonventionen och svenska rättens hierarki  

 

Nedan följer en kort förklaring på den nationella och internationella rättens hierarki. Den är 

något förenklad men den är tillräcklig för att tillgodose sitt syfte i den här uppsatsen, vilket är för 

att få en grundläggande förståelse för rättens hierarkiska ordning.  

 

Sverige undertecknade Europakonventionen den 28 november 1950. I februari 1952, drygt ett år 

senare ratificerades den. Sedan 1995 har Europakonventionen ställning som lag i Sverige.56 

 

Enkelt förklarat är europarätten överordnad svensk lag och den ska tillämpas direkt av Sveriges 

domstolar och myndigheter. Unionsrätten är en självständig rättsordning som är skild från 

Sveriges rättsordning, samtidigt som den är ratificerad i svensk lag och därför är Sverige 

förpliktade att lojalt tillämpa och ge effekt åt unionens principer och regler. 57 Eu-domstolens 

rättspraxis fungerar som tidigare nämnt som ett överordnat rättssystem i relation till Sveriges 

rättsväsen och även till alla andra medlemsstaters rättsväsen. Det är i Lissabonfördraget som 

53 Ibid. s.99  
54 Holmqvist, Brottsbalken: en kommentar. Del 1 (1-12 kap.) : brotten mot person och 
förmögenhetsbrotten m.m, 2013 , Brb 5:2 s.1 
55 SOU 2017:17 “Om oskuldspresumtionen och rätten att närvara vid rättegången” s. 64  
56 Ibid. s. 65 
57 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, s. 99  
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frågan om vilken rättsordning som ska ge vika vid en konflikt mellan nationella rättsregler och 

unionens rättsregler regleras och där framgår det att det är unionens rättsregler som har förtur.58 

Därmed har de svenska domstolarna uppgiften att tillämpa både unionsrätten och sveriges 

nationella rätt.59 Europakonventionen hör till europarätten och den är till för att skydda de 

mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. 

 

Europadomstolen har framhållit att konventionen bör tolkas dynamiskt i sin helhet tillsammans 

med de andra konventionerna. Europakonventionen bör tolkas i ljuset av samhällsutvecklingen 

och förändringar i rättsuppfattningen. Effektivitetsprincipen är tätt sammankopplade med just 

detta och hela Europakonventionen är genomsyrad av just denna principen. I korthet kan man 

förklara effektivitetsprincipen som att de rättigheter som skyddas genom konventionen inte får 

vara teoretiska eller illusoriska, utan dessa rättigheter ska vara praktiska och effektiva.60 

 

Sammanfattningsvis kan vi av tidigare kapitel urskilja att brotten förtal och grovt förtal finns till 

för att skydda någons ära och heder, i praktiken handlar det om att skydda någons personliga 

integritet. För att kunna dömas för förtal krävs det att en uppgift har spridits och att uppgiften har 

spridits till mer än en person. Genom att endast sprida en uppgift som någon annan har framställt 

så kan man också dömas till förtal. Beroende på hur stort spridningsrekvisiten är så kan det 

antingen handla om förtal eller grovt förtal. För ansvarsfrihet krävs det att gärningsmannen har 

varit skyldig att uttala sig eller att spridandet har varit försvarligt med hänsyn till 

omständigheterna. Om det bedöms till att vara försvarlig så måste uppgiften ha varit sann eller 

att det fanns skälig grund för att sprida uppgiften. I gränsdragningen mellan förtal och 

yttrandefrihet finns en gråzon som är svår att bedöma och i varje fall bedöms detta individuellt.   

2.9 Internet, sociala medier och #metoo 

 

Nedan förklaras internet och #metoo begreppsligt och ur ett juridiskt perspektiv och kapitlet 

avslutas med en presentation av tre fall som alla är kopplade till #metoo. 

58 Ibid.s.103  
59 Ibid s.110 
60 SOU 2016:7 “ Integritet och straffskydd” s. 86 
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Internet är en global samling digitala nätverk som är anlutna till varandra och som används av 

människor jorden runt, varje dag. Ungefär 50% av världens befolkning uppskattas ha tillgång till 

internet och det har till och med diskuterats om internet bör vara en mänsklig rättighet och FN 

har därför startat en organisation för att förse världen med internet.61 Idag är sociala medier det 

vanligaste medlet att använda vid kommunikation på internet. Sociala medier betecknar 

användargenererat innehåll och är en kombination av teknik och social interaktion.62  

 

För att förtydliga skillnaden mellan sociala medier och de mer traditionella massmedierna så 

beskrivs nedan Nationalencyklopedins förklaringar på vardera. Sociala medier är ett 

samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med 

varandra. 63 Kommunikationen kan ske både genom text, bild och ljud. Massmedier är tekniska 

medier och medieorganisationer som förmedlar information eller underhållning till en stor 

publik.64 Det finns alltså skillnader i hur medierna används där sociala medier är mer direkt till 

varandra medan massmedier snarare publicerar något för en publik.  

 

För många människor är sociala medier en av dom viktigaste arenorna för utövandet av 

yttrandefriheten. Det finns dock en hel del utmaningar med att dessa arenor för utövandet av 

yttrandefriheten kontrolleras av ett fåtal internationellt dominerande kommersiella aktörer. Stater 

(och andra) som vill ingripa mot yttranden på sociala medier vänder sig oftast till den som 

tillhandahåller de sociala medierna istället för att vända sig direkt mot den personen som har 

yttrat sig i ärendet. 65 Vad man får och inte får uttrycka i sociala medier är omtvistat och det råder 

diskussioner om huruvida det är personen i fråga som uttryckt något som ska stå till svars eller 

om det är plattformens aktörer som ska reglera, till exempel kommentarsfält eller uppdateringar, 

när olämpligt innehåll har postats.  

 

61  Edmar, Malin, Internetpublicering och sociala medier: en juridisk vägledning, s. 17-18 
62 Ibid. s. 112  
63 Nationalencyklopedin, sociala medier. 
http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sociala-medier (hämtad 2020-12-22) 
64 Nationalencyklopedin, massmedier. 
http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/massmedier (hämtad 2020-12-22) 
65 Westman, Daniel, 'Sociala medier – yttrandefrihet och ansvar [Elektronisk resurs]', Ord och rätt., 
675-704, 2020 http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-178409 s. 675 
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Som nämnt tidigare är det i praktiken brottsbalkens regler om förtal och förolämpning de 

viktigaste begränsningarna i svenska medborgares yttrandefrihet. Men TF och YGL är inte alltid 

direkt tillämpliga på enskilda yttranden i sociala medier. YGL kan i en del fall bli tillämplig på 

yttranden beroende på om ett social medier-konto kan räknas som en självständig databas så kan 

den bli skyddad enligt databasreglen, 1 kap 4§ YGL.  

 

Sociala medier är generellt sett inte grundlagsskyddade platser då grundlagsskydd inte ges till 

omodererade kommunikationstjänster som ju oftast sociala medier är. Modererade platser (där 

alla inlägg och publiceringar granskas av innehavaren innan de läggs ut, kan grundlagsskyddas 

antingen genom databasanmälan eller ansökan om utgivningsbevis. Nyckelfrågan är huruvida 

platsen för brottet varit grundlagsskyddad eller inte, det avgör nämligen vem som ska hållas 

ansvarig för gärningen.66 Utgångspunkten är emellertid att sociala medier inte är en 

grundlagsskyddad plats på grund av att dem är omodererade.  

 

2.10 Rättsfall kopplade till #metoo 

 

Efter metoo har fem fall där kvinnor blivit åtalade för förtal uppmärksammats. Tre fall valts ut 

och presenteras nedan. Värt att nämna är att vi fortfarande lever i svallvågorna efter metoo och 

fler liknande fall kan dyka upp. Nedan kommer en kort beskrivning av de tre utvalda fallen och 

sedan en avslutande sammanfattning av likheter och skillnader i rättsfallen.  

 

Den första domen kommer från juli 2019 ifrån Nacka tingsrätt. Fallet handlade om en kvinna 

som delat uppgifter vid upprepade tillfällen om en filmregissör som spridits i två grupper på 

Facebook (med omkring 9000 medlemmar), och uppgifterna hade även spridits utanför dessa 

grupperna. I domen kan vi läsa att kvinnan hade pekat ut mannen som våldtäktsman och därför 

ansågs hon ha utmålat honom som brottslig och klandervärd i sitt beteende. Den tilltalade 

kvinnan menade att hon delat uppgifterna för att uppmärksamma strukturella missförhållanden 

inom branschen men tingsrätten bedömde att det inte var nödvändigt att utpeka en gärningsman 

för den anledningen. Dessutom bedömdes det att kvinnan begick gärningen med uppsåt med 

66 Edmar, Internetpublicering och sociala medier: en juridisk vägledning, 2018 s. 216-217  
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motiveringen att när man lämnar en uppgift om att någon är en våldtäktsman så innebär det 

naturligtvis att den personen pekas ut som brottslig och klandervärd samt att det är självklart att 

en sådan uppgift är ägnad att utsätta personen för andras missaktning. Tingsrätten bedömde att 

kvinnan kunde ha delat sin historia men utan att ha pekat ut någon person. Det ska tilläggas att 

kvinnan inte använde mannens namn i sitt inlägg utan det var genom beskrivning av hans 

utseende och genom en parallell till hans films titel som man kunde förstå vem det var inlägget 

handlade om.67  

 

Kvinna hade ingen skyldighet att uttala sig, och huruvida uppgiften var sann eller inte var inte av 

någon vikt eftersom försvarligheten i uppgiftslämnandet inte kunde styrkas och därför blir inte 

sanningshalten heller relevant.68  

 

Nästa dom kommer från Södertörns tingsrätt i december 2019. I detta fallet pekades en manlig 

politiker ut till att vara en pedofil som utsatt både barn och kvinnor för sexualbrott. Tingsrätten 

lägger i detta fallet vikt vid att kvinnan som är tilltalad inte berättar om vad hon eller hennes barn 

har varit med utan att fokus ligger endast på att mannen är en pedofil. I domen kan vi läsa om att 

läggningen pedofil inte i sig är kriminaliserad men att kvinnan antytt att mannen begått sexuella 

övergrepp mot barn (eller åtminstone har en vilja att begå sådana brott) och att det är tillräckligt 

för att bedöma att kvinnan pekat ut mannen som både brottslig och klandervärd.  

 

Bedömningen av rätten blir att den som läser inlägget inte kan dra någon slutsats baserat på 

informationen som delgivits om huruvida politikern handlat på ett felaktigt sätt. Rätten säger 

också att det utifrån den tilltalade kvinnans berättelse, som beskriver hur politikern agerat, inte 

går att dra en slutsats om honom som pedofil så som den tilltalade hade gjort i sitt inlägg. 

Bedömningen av fallet blir att uppgiften är en allvarlig kränkning mot mannens personliga 

integritet och att det fanns ett syfte med utpekandet som var att skada hans framtida möjligheter 

till karriär inom politiken. I detta fallet ser vi att Södertörns tingsrätt har valt att bedöma att det 

fanns ett syfte bakom uppgifterna och att detta syfte var ämnat att utsätta den beskyllde för andra 

människors missaktning, samt att det inte fanns något skäl att anta att det var försvarligt för 

67  Dom från juli 2019, Nacka tingsrätt. Mål nr: B 7995-18 
68 Holmqvist, Brottsbalken: en kommentar. Del 1 (1-12 kap.) : brotten mot person och 
förmögenhetsbrotten m.m, 2013, Brb 5:1 s 6 
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kvinnan att lämna uppgiften.69 Domen har överklagats, målet handläggs för närvarande av Svea 

hovrätt. 70 

 

Den tredje domen kommer från Stockholms tingsrätt i december 2019. Domen rör en journalist 

som har blivit utpekad och anklagad för att ha utsatt flera kvinnor för sexuella övergrepp. I detta 

fallet hade kvinnan anmält mannen för våldtäkt och förundersökning inleddes men lades senare 

ner. Det bedöms att de utpekande uppgifterna har varit av mycket allvarligt slag på grund av den 

stora spridningen, att uppgifterna har lämnats upprepade gånger under en längre tid och att det 

lett till en stor skada för målsägande, både i hans yrkesliv och privatliv. Journalisten var en 

opinionsbildare och därför ansåg rätten att han får räkna med mer kritisk granskning än vad som 

gäller för gemene man. Dock menar rätten att det inte fanns någon koppling mellan de lämnade 

uppgifterna och journalistens yrkesroll.71 Återigen bedöms kvinnan kunnat ha beskrivit hennes 

historia utan att ha pekat ut hans namn. Eftersom journalisten kan räknas som en offentlig person 

som själv framträtt i den offentliga debatten så får han tåla mer än andra. I boken brotten mot 

person och förmögenhetsbrotten kan vi läsa om hur offentliggörande av missförhållanden på till 

exempel arbetsmarknaden uppbärs av starka samhällsintressen och det kan bedömas vara 

försvarligt att lämna nedsättande uppgifter för att förebygga att någon skadas.72 Detta fallet 

dömdes inte till att vara försvarligt för den tilltalade att lämna dessa uppgifter. 

 

Tingsrätten konstaterar att den tilltalade hade för avsikt med att varna andra genom att lämna 

uppgiften, men att de påstådda övergreppen låg för långt bak i tiden för att det skulle vara 

motiverat att varna andra för journalisten.73 Något motsägelsefullt uttalande från rätten, men 

domen blev att det inte var försvarligt i sammanhanget att namnge enskilda personer. Det 

bedömdes inte finnas något bakomliggande syfte från den tilltalades håll för att skapa 

69 Holmqvist, Brottsbalken: en kommentar. Del 1 (1-12 kap.) : brotten mot person och 
förmögenhetsbrotten m.m, 2013, Brb 5:1 s. 4 och s. 6 
70 Dom från december 2019, Södertörns tingsrätt. Mål nr: B 3405 -18 
71 Wegerstad, Linnea, #metoo och de fem förtalsdomarna, 2019, Glänta, nr 3-4, s. 37 
72 Jareborg, Nils, Friberg, Sandra, Asp, Petter, Ulväng, Magnus; Brotten mot person och 
förmögenhetsbrotten, s. 99 
73 Wegestad, 2019 s. 37 
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missaktning mot journalisten men rätten menar att det hade varit möjligt för kvinnan att dela sin 

berättelse på andra sätt som inte pekat ut journalisten74 75  

 

2.11 Näringskedjan och sexualbrott  

 

Claes Lernestedt diskuterar ett rättsfilosofiskt perspektiv på samhället och rätten i sin bok Likhet 

inför lagen. Han beskriver en, här något förenklad, tolkning av samhället som kan liknas vid en 

näringskedja i tre steg. Första steget beskrivs som för-rättsligt och handlar om individers 

utgångsläge (egenskaper, positioner och relationer i samhället), andra steget är det institutionella 

samhället och lagbyggandet (här inkluderas skola, utbildning, sjukvård och socialbidrag osv). 

Straffrätten är sista steget i näringskedjan och därmed ett ett viktigt stopp.76 Straffrätten finns till 

för att avskräcka med straff för att förebygga att brott inte begås. Om straffbudet överträds så 

straffas personen som begick överträdelsen och Lernestedt förklarar det som att “ett ont som 

svara på ett ont” där rättsväsendet svarar med straff på en gärning som anses vara dålig. 77 De två 

första stegen påverkar det sista steget beroende på vad individen har med sig från de tidigare 

stegen. Med andra ord så kommer människor ha med sig en mängd olikheter och förutsättningar 

till det sista steget, straffrätten. Dessa olikheter kan vara utbildning, uppväxt, pengar, status och 

så vidare och detta påverkar i sin tur individens möjligheter i samhällskonkurrensen. I samband 

med detta uppstår två frågor, den första handlar om hur straffrätten handskas med dessa olikheter 

som människor bär med sig in i straffrätten och den andra frågan handlar om huruvida 

straffrätten skapar egna skevheter. 78 

 

Lernestedt beskriver straffrättens särart på ett annorlunda sätt än vad vi kanske är vana vid att 

göra, han menar att tillfogande av straff som i princip ett ont, tänkt som ett ont, och att detta gör 

straffrätten till något destruktivt och primitivt till sin natur.79 Även om man kanske inte håller 

74 Ibid. s.37 
75 Dom från december 2019, Stockholms tingsrätt. Mål nr: B 1755-18  
76 Lernestedt, Claes, Likhet inför lagen: rättsfilosofiska perspektiv, 1. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 
2015, s.107 
77  Ibid. s.14 
78 Ibid. s.107-108  
79 Ibid. s.108  
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med Lernestedt i hans tolkning av straffrätten så är “näringskedjan” i sig ändå intressant för den 

här uppsatsen eftersom den bryter ner samhället och rätten till en förståeligt ordning som sedan 

kan användas i diskussionen om huruvida det kan finnas en indirekt diskriminering av kvinnor i 

yttrandefrihetsgrundlagen. Lernestedt menar att på grund av straffrättens särart (där straffrätten 

endast genom sin existens främst hotar med straff men straffrätten kan också bestämma straffet 

om en kriminell gärning har utförts) borde medföra att frågor om till exempel likheter och 

olikheter, skevheter och rättvisa ställs på sin spets i både utformning som tillämpning av det 

straffrättsliga regelverket. Nästa fråga som Lernestedt ställer, som blir relevant också för denna 

uppsatsen, är följande;  i vilken utsträckning kan det vara moraliskt rättfärdigat att staten i 

“slutsteget” straffar någon för att den begått en gärning, som med ett välfärdsstatligt 

betraktelsesätt kanske delvis borde relateras till samhället, staten har i steg två antingen 

misslyckats med att kompensera naturgivna eller sociala missförhållanden eller själv skapat 

sådana missförhållanden? 80  Ett resonemang kring frågorna kommer utifrån denna modell att 

föras i analysen, då med ett könsperspektiv adderat.  

 

2.12 Sexualbrott och polisens bemötande i ärendet  

Sexualbrott är en sammanfattande benämning på handlingar som straff belagts för att skydda 

människors sexuella integritet, som till exempel vid en våldtäkt. På polismyndighetens hemsida 

beskrivs sexualbrott som “när du har blivit utsatt för en sexuell handling mot din vilja”. 

Sexualbrott används som ett samlingsbegrepp för brotten våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt mot 

barn, sexuellt övergrepp, sexuellt utnyttjande, sexuellt ofredande, köp av sexuell tjänst, koppleri 

med flera.81 Sexualbrott återfinns i 6 kap 1§ BrB.  

 

I ett reportage i polistidningen.se från 2007 framgår det hur viktigt det är med bemötandet av 

polisen gentemot de kvinnor som anmäler en våldtäkt. Det framgår också att polisen haft dåligt 

rykte när det gäller just denna frågan. Många kvinnor var oroliga inför att genomgå en kränkande 

rättsprocess och för att anmälan inte skulle gå till åtal. I artikeln kan vi också läsa om hur 

80 Ibid. s.108 
81 Polismyndigheten, sexualbrott - lagar och fakta, uppd. 2020, Hämtad: 12/22-2020 
https://polisen.se/lagar-och-regler/lagar-och-fakta-om-brott/sexualbrott/  

33 

https://polisen.se/lagar-och-regler/lagar-och-fakta-om-brott/sexualbrott/


 

kvinnor känt sig både kränkta och ifrågasatta under polisarbetet, och att detta främst beror på hur 

polisen ställer sina frågor. Andra granskningar visar på att det finns kritik mot otillräckliga 

utredningar, dålig information om de utsattas rätt till målsägandebiträde och dåligt bemötande av 

polis. I artikeln framgår det också att polisens rykte är på bättringsvägen och att man arbetar mot 

att göra bättre utredningar och förbättra bemötandet så att kvinnor inte ska känna sig ifrågasatta 

av polisen. 82 

 

2.13 Sexualbrottsstatistik från brottsförebyggande rådet  

Nedan presenteras statistik från brottsförebyggande rådet (BRÅ). Statistiken ger oss ett viktig 

bakgrundsinformation för detta arbetet, särskilt intressant är hur stora skillnader det är mellan 

könen. Enligt BRÅ så anmäldes omkring 23 200 sexualbrott under 2019. Av dessa var 8820 fall 

rubricerade som våldtäkt83. Nedan följer ett urval av relevant statistik.  

 

- Bland kvinnor i åldrarna 16- 86 år så uppger 9,4 % att dom blivit utsatta för sexualbrott 

och bland män i samma åldersspann uppger 1,4% att dom blivit utsatta för sexualbrott.84 

- 97% av de som misstänks för sexualbrott är män och 3% är kvinnor. 85 

- Åldern 20-24 är den åldersgruppen som flest anger att dom blivit utsatta, både för män 

och kvinnor.86 

- 5 av 100 anmälda våldtäkter leder till fällande dom.87  

- Det vanligaste är att parterna är bekanta med varandra sedan tidigare.88  

- 94% av anmälningarna/fallen blir utredda, i genomsnitt genomförs 8 utredningsinsatser 

såsom förhör med både målsäganden, misstänkta och vittnen.89  

82 Wallqvist, Annette, viktigt att våldtäktsoffer blir trodda, 
https://polistidningen.se/2007/06/viktigt-att-valdtaktsoffer-blir-trodda/ Polistidningen nr 6, publ 2007, 
Hämtad 1/1 -2021  
83 Brottsförebyggande rådet, våldtäkt och sexualbrott, 
https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/valdtakt-och-sexualbrott.html uppd 2020, Hämtad 
1/1 - 2021 
84 Ibid. hämtad 1/1 -2021 
85 Ibid. hämtad 1/1 -2021  
86 Ibid. Hämtad 1/1 -2021 
87 Holmberg, Stina, Lewenhagen, Lars, Brottsförebyggande rådet, våldtäkt från anmälan till dom, rapport 
2019:9, s. 10 
88 Ibid. s. 29 
89 Ibid s. 11 
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- Den vanligaste anledningen till att ett ärende läggs ned är otillräcklig bevisning. 90 Det är 

ungefär var femte grovt sexualbrott som uppges anmälas till polisen. Mörkertalet är alltså 

mycket stort. 91 

 

En förklaring till varför en så låg andel våldtäkter blir till fällande dom är svårigheterna i att hitta 

stark bevisning i fallet. Brås allmänna slutsats av sin utredning, “Brå om våldtäkt”, är att det 

svenska rättsväsendet överlag lägger ner ett omfattande arbete för att utreda inkommande 

våldtäktsanmälningar. Brå anser dock också att det finns utvecklingspotential i vissa delar av 

både det polisiära arbetet och åklagarens arbete men att detta inte skulle förändra statistiken för 

ouppklarade fall särskilt mycket. 92 

 

2.14 Direkt och indirekt diskriminering  

För att kunna förstå direkt och indirekt diskriminering introduceras först diskriminering som 

begrepp för att sedan bygga på med begreppet indirekt diskriminering som är den sortens 

diskriminering som är i fokus i denna uppsatsen. För att det enligt 

diskrimineringsombudsmannen (DO) ska gälla så krävs det att en av de sju 

diskrimineringsgrunderna är uppfyllda och att diskrimineringen sker inom en verksamhet som 

omfattas av diskrimineringslagen.93 I detta sammanhang används dock inte diskriminering/ 

indirekt diskriminering i ett rättsligt avseendet utan används mer på ett begreppsligt plan och 

därför behöver inte dessa kriterier vara uppfyllda.  

Enligt DO är direkt diskriminering när någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon 

annan i en jämförbar situation. Enligt DO är indirek diskriminering när det finns en regel eller 

rutin som verkar neutral men som särskilt missgynnar någon, exempelvis någon med ett visst 

kön, ålder eller etnisk tillhörighet. Här uttrycks det också att det alltid måste avgöras fall till fall, 

90 Ibid s. 12  
91 Olseryd, Johanna, våldtäktsbrottets hantering i rättskedjan, kortanalys 9/2015 s. 5  
92 Holmberg, Lewenhagen, Brottsförebyggande rådet, våldtäkt från anmälan till dom, rapport 2019:9, s,16 
93 Diskrimineringsombudsmannen, direkt och indirekt diskriminering, hämtad  9/1-2021, uppd. 2020. 
https://www.do.se/om-diskriminering/vad-ar-diskriminering/direkt-och-indirekt-diskriminering/  
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eftersom att det inte går att göra en generell bedömning av om en regel är lämplig och nödvändig 

för att uppnå ett berättigat syfte.94 

3 Sammanfattande analys med könsperspektiv  

 

Frågeställningarna kommer att försöka besvaras utifrån den rättsdogmatiska undersökning som 

gjorts på fältet och genom att lägga till samhällsaspekter samt applicera ett könsperspektiv. 

Slutligen kommer sammanfattande slutsat om en indirekt diskriminering av kvinnor att 

presenteras. Genomgående i analysen så används begreppen förövare, kvinnor och män.  

 

Utifrån bakgrunden och statistiken från BRÅ om sexualbrott och den låga andelen fällande 

domar så kan vi möjligtvis förstå varför #metoo blev så stort som det blev. De utpekanden som 

skedde av (främst) kvinnor under #metoo blev väldigt omtalat och stort medialt både i Sverige 

och runt om i världen. Det som sedan uppdagades var brottsligheten i de uppgifterna som 

uppgavs under uppropet. Frågan om gränsdragningen mellan yttrandefrihet och personlig 

integritet, kom upp på agendan. Följande frågeställningar ämnas att besvaras i denna första delen 

av analysen.  

 

 

1. På vilka grunder är kvinnorna dömda för förtal i de tre utvalda fallen  som är kopplade 

till #metoo, och hur ser “rättspraxis” från tingsrätterna ut i de fall som är kopplade till 

#metoo?  

 

2. Hur ser kopplingen ut mellan samhällsperspektivet, det rättsliga perspektivet och 

könsperspektivet ut i frågan om huruvida det finns en indirekt diskriminerande effekt 

gentemot kvinnor i gränsdragningen mellan yttrandefrihet och förtal? 

 

94 Ibid.  
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3. Utgör gränsdragningen mellan yttrandefrihet och förtal en indirekt diskriminering 

gentemot kvinnor som har varit utsatta för sexualbrott eftersom det omöjliggör offentliga 

samtal om egna upplevelser utan självcensur?  

 

 

Vi börjar med den rättsliga delen av undersökningen. Värt att poängtera är att domarna inte 

kommer från HD och därför utgör dem inte en fullständig praxis i rättslig mening. Eftersom det 

emellertid inte finns några domar från HD så får avgöranden från olika tingsrätter verka 

vägledande i detta arbetet. Nedan följer en kort sammanfattning av varje dom. 

 

I den första domen 2019 från Nacka tingsrätt dömdes en kvinna för förtal då hon delat uppgifter 

vid flera tillfällen om en filmregissör som spridits i minst två grupper på facebook. Kvinnan 

namngav aldrig mannen men via beskrivning av hur han såg ut och att kvinnan använde hans 

filmtitel som avskedsfras gjorde att man kunde räkna ut vem han var.  

 

I den andra domen, från Södertörns tingsrätt i december 2019, där en manlig politiker pekades ut 

som pedofil lyder samma förklaring till varför kvinnan dömdes som i de andra två fallen; 

kvinnan hade inte behövt att peka ut mannen med namn när hon delade sin berättelse. I detta 

fallet ansågs syftet vara att att stoppa mannen från framtida möjligheter för hans karriär inom 

politiken.  

 

Den tredje domen kom från Stockholm tingsrätt i december 2019 och fallet berör en journalist 

som blivit utpekad och anklagad för att ha utsatt flera kvinnor för sexuella övergrepp. Det unika i 

detta fallet är att kvinnan anmält mannen för våldtäkt nio år tidigare men att undersökningen 

lades ner. Spridningen på uppgiften blev omfattande och därför dömdes kvinnan till grovt förtal.  

 

I samtliga tre valda fall anser inte tingsrätterna att det var försvarligt för kvinnorna att peka ut 

sina påstådda förövare i sociala medier. Den personliga integriteten (skyddsvärdet är mannens 

ära, integritet och heder) väger i dessa fallen tyngre och det finns ett starkt straffrättsligt skydd 

för den personen som blir utpekad.  
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I takt med att internetanvändningen i världen ökar så uppstår frågor kring hur man ska hantera 

den personliga integriteten på nätet. Sammanfattningsvis kan vi se både skillnader och likheter i 

de tre fallen ovan. Skillnader som kan urskiljas är att utpekandet har haft olika syften, allt ifrån 

att varna andra kvinnor om personen till att förstöra för personen inom hans politiska karriär. I 

två av fallen har inte kvinnorna anmält mannen för våldtäkt, men i ett av fallen har en anmälan 

gjorts men där fallet har lagts ner.  

 

Det som är gemensamt för alla tre fallen är att tingsrätterna bedömt att kvinnan kunde berättat sin 

historia utan att ha pekat ut en specifik person. Alla tre fallen har på grund av 

spridningsrekvisitet bedömts vara grova förtal. Eftersom att det är olagligt att peka ut någon som 

klandervärd eller brottslig har tingsrätterna med den motiveringen bedömt att det är olagligt att 

peka ut någon som en våldtäktsman. I alla tre fallen har det bedömts att inte vara försvarligt att 

lämna uppgifterna och därför har inte heller sanningshalten blivit bedömda.  

 

I förarbeten till lagen kan vi läsa om att det är upp till domstolarna i varje enskilt fall att bedöma 

om det har varit försvarligt att lämna uppgiften, samt att tolkningen bör göras i ljuset av 

samhällsutvecklingen. I praktiken innebär det, precis som Wegestad också nämner i sin artikel, 

att det lämnar ett tolkningsutrymme i och med att bedömningen blir beroende av vilka 

samhälleliga värderingar som existerar och som kan komma att förändras beroende på hur 

samhällsutvecklingen ser ut. Det vi kan urskilja ur domarna presenterade i detta arbetet är att 

praxis ser ut till att inte bedöma det försvarligt att lämna uppgiften i något av fallen. 

3.1 Den temporala aspekten  

För att förstå varför brott blir dömda som dem blir så måste hänsyn tas till den temporala 

aspekten. Den temporala aspekten menas i detta sammanhang den tid som har gått mellan det 

påstådda sexualbrottet och förtalsbrottet. I bedömningen av huruvida det är ett förtal som har 

begåtts eller inte så tas inte tidigare omständigheter eller händelser med i bedömningen. Med 

andra ord, sexualbrottet som eventuellt har begåtts rättfärdigar inte att tala ut offentligt om den 

eventuella förövaren på grund av den tid som har passerat mellan brotten. Eftersom brottet inte 

har skett i direkt anslutning till uttalandet så skiftar offer-rollerna i sammanhanget. Den som 

eventuellt var en förövare först blir nu ett offer för ett annat brott, och den som först var utsatt för 
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ett brott blir nu en förövare istället. Man väger in den temporala aspekten i sammanhanget, det är 

alltså inte intressant vem som gjorde vad först.  

 

För att använda ett av fallen som exempel så kan vi ta det fallet där en kvinna har utpekat en 

journalist för sexuella övergrepp mot flera personer. Kvinnan hade anmält mannen ca 9 år 

tidigare men fallet blev nedlagt. Kvinnan går under #metoo ut i sociala medier och berättar om 

det hon varit med om samt namnger sin påstådda förövare. Här ser vi hur ett skifte har skett, från 

att ha varit ett offer så blir nu kvinnan en förövare istället. Hon är dock fortfarande ett offer i 

sexualbrottssammanhanget (om vi antar att det hon berättat är sant), men vi måste hålla isär de 

olika situationerna eftersom det har gått tid emellan och ett nytt brott har begåtts. I 

sammanhanget kring utpekandet så spelar det ingen roll vad som är bakomliggande orsak till 

uttalandet (förutom i de fall där den bakomliggande orsaken bedöms vara försvarlig och att man 

dessutom kan bevisa att uppgiften är sann, detta kommer vi längre ner i analysen), det är endast 

förtalet i sig och vad som uttrycktes där som blir relevant och det är dessa uppgifterna som tas 

hänsyn till i förtals-åtalet mot kvinnan. Om uppgiften dessutom uppfyller fler rekvisit såsom 

exempelvis stor spridning så kan man dessutom dömas till grovt förtal, precis som kvinnan blev 

dömd till i detta fallet.  

 

Återigen, med den temporala aspekten i åtanke, samt att kvinnan i just detta fallet hade anmält 

mannen för våldtäkt 9 år tidigare men att fallet lades ner, så uppstår intressanta frågor. Eftersom 

kvinnan under förundersökningen har uppgett uppgifter om händelsen, och att sådana uppgifter 

är en offentlig handling i Sverige, så blir det intressant att kvinnan ändå inte får prata om det hon 

har varit med om offentligt. Under rättsprocessen är hon fri att berätta om sina erfarenheter. Men 

så fort rättsprocessen blir nedlagt så får man inte längre göra det offentligt - då finns risk att man 

blir åtalad för förtal. Hur hade bedömningen sett ut om kvinnan hade spridit uppgifterna på annat 

sätt?  Får kvinna kopiera de offentliga handlingarna om utredningen och sprida dessa? Kan hon 

bli åtalad för förtal genom att sprida offentliga handlingar om hennes egna fall? Mot bakgrunden 

av att mannen är friad i fallet (och därmed blir det också den formella sanningen) så är troligtvis 

är svaret på frågan att det finns risk för att kvinnan kan bli dömt för förtal också i det fallet. Detta 

är emellertid en hypotetisk fråga med ett spekulativt svar, dock är frågan intressant att ta upp 
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eftersom den belyser en koppling mellan staten och samhället i frågan om spridning inom 

förtalsbrottet.  

 

Nu kommer vi in på en annan del av brottet, nämligen den delen som handlar om sanningshalten 

i utpekandet. Det kommer inte att läggas någon större vikt vid sanningshalten vid förtalsmål i 

denna analys eftersom sanningshalten ofta är sekundär i sammanhanget, men det är dock 

fortfarande intressant att kort belysa för att åskådliggöra komplexiteten i sammanhanget. 

 

Man har inte en generell rätt att säga sanningen och förtal är straffbelagt vare sig uppgiften är 

sann eller inte. Alltså, även om uppgiften skulle vara sann så har man inte alltid rätt att uttala sig 

om den offentligt. Om vi tittar på ett hypotetiskt exempel där en kvinna går ut med sin påstådda 

förövare i sociala medier och hon får försvarlighets rekvisitet uppfyllt, då kommer nästa rekvisit 

som måste uppfyllas, nämligen sanningshalten i uppgiften. Detta är ett svårt rekvisit att uppfylla i 

sexualbrottssammanhang, speciellt om brottet ligger några år tillbaka i tiden. Det är svårt att 

bevisa att ett sexualbrott har skett och det blir ofta svårare att bevisa ju längre tiden går. Med 

andra ord är det mycket svårt att få en förtalande uppgift som handlar om sexualbrott att både bli 

försvarligt och dessutom kunna bevisa sanningshalten. Det blir annorlunda i de fallen där den 

utpekade redan är dömd för sexualbrott, fast det finns fortfarande begränsningar i huruvida man 

får utpeka en brottsling och undantag görs främst om det finns risk för att personen kommer att 

begå brottet igen. Om sexualbrottet tidigare har anmälts men har lagts ner så försvinner i princip 

möjligheten att bevisa sanningshalten i ett förtalsbrott eftersom man inte kan bli lagförd för 

samma brott två gånger, alltså kommer inte sanningshalten att testas då mannen redan är frikänd.  

 

3.2 Oskuldspresumtionen  

 

Oskuldspresumtionen är en grundläggande del av rättssäkerheten och den fastställer att man är 

oskyldig tills dess att motsatsen är bevisad. Oskuldspresumtionen är som tidigare nämnt en 

mänsklig rättighet och det finns ett stort fokus på denna inom rättsväsendet för att kunna 

säkerställa rättssäkerheten. I sexualbrottssammanhang är det vanligt att det finns två olika 

historier om samma händelse och ofta står ord mot ord. Oskuldspresumtionen tillsammans med 
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ett svagt bevisläge resulterar i att det lagtekniskt kan bli svårt att bevisa en våldtäkt. I de tre 

rättsfallen skyddar oskuldspresumtionen den som blivit utsatt för förtal och den ger ett starkt 

rättsligt skydd. Tolkningen av oskuldspresumtionen i detta arbetet är att utpekanden av icke 

dömda personer kan strida mot oskuldspresumtionen men att en person som är dömd för ett brott 

och som sedan pekas ut i sociala medier inte blir skyddad av oskuldspresumtionen. Eftersom 

personen är dömd så spelar det ingen roll att detta är ett nytt brott (ett förtalsbrott), för personen 

har redan “förbrukat” sin oskuldspresumtion. Oskuldspresumtionen finns till för att skydda att 

oskyldiga inte döms för ett brott som dem inte begått. Därför blir det, i de fall där kvinnor går ut 

med sina påstådda förövare i sociala medier, svårt att försvara gentemot oskuldspresumtionen.  

 

Som vi redan har varit inne på så kan man urskilja tre potentiella typsituationer i sammanhanget: 

 

1. Den förövare som utpekas i förtalsmålet är dömd. 

2. Personen som utpekas är friad eller att fallet blev nedlagt.  

3. Den påstådda förövare som utpekas i förtalsmålet inte är dömd. 

 

I dessa tre typsituationer blir bedömningen av förtal annorlunda beroende på om det finns en 

dom att ta hänsyn till eller inte. Även om förövaren är dömd för brottet som uppgiften rör så kan 

den tilltalade bli dömd för förtal ändå på grund av att det kan vara brottsligt att ta fram gamla 

brottmålsdomar. Om fallet är tillräckligt aktuellt och att det finns risk för att personen kommer 

att begå brottet igen så kan det dock vara försvarligt att lämna uppgiften. Här gäller inte 

oskuldspresumtionen för den utpekade eftersom denne redan är dömd.  

 

Om den påstådda förövaren har blivit anmäld men fallet blev nedlagt blir det lagtekniskt svårt att 

ta sig ur situationen utan att bli dömd för förtal. Som tidigare nämnt så blir både svårt att hitta 

skäl för att det i första hand skulle vara försvarligt att lämna uppgiften och dessutom går det inte 

att uppfylla kravet på att bevisa sanningshalten då denna prövning har redan gjorts och personen 

blev friad. Här gäller oskuldspresumtionen eftersom att fallet blev nedlagt och därmed är 

personen friad från misstankar.  
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I de fall där den påstådda förövaren ej är varken dömd eller friad för sexualbrott så ser det lite 

annorlunda ut. Oskuldspresumtionen gäller och försvarar den utpekade i fallet. Det är även här 

svårt för en kvinna att lagtekniskt ta sig ur situationen utan att bli dömd för förtal. Även i detta 

fallet så blir svårt att hitta skäl för att det i första hand skulle vara försvarligt att lämna uppgiften, 

samt att om det skulle bedömas vara försvarligt så är det svårt att bevisa sanningshalten i 

utpekandet.  

 

Som vi var inne på tidigare så får man under en rättsprocess lov att tala ut om sina erfarenheter 

och vem som utsatt en för sexualbrott, men så fort personen blir friad förlorar man också rätten 

att prata om sitt privatliv och att dela sin historia. Man äger inte längre sin historia. Om man 

sedan går ut med sin påstådda förövare i sociala medier så har hon liten eller ingen chans att 

“vinna” i rätten, för även om man skulle få försvarlighetsrekvistet uppfyllt så går det inte att få 

sanningshalten bevisad i ärendet eftersom rätten har friat personen från misstanke.  

 

När man plockar isär de juridiska delarna av rätten till sitt privatliv, yttrandefriheten och förtal så 

kan man se att det finns indikationer på brister i statens skydd gentemot kvinnor som inte kan 

prata om sitt privatliv som kan kränka någon annan. Statistiskt sett är det kvinnan som behövs 

skyddas i och med antalet utsatta kvinnor i sexualbrottssammanhang. Vi kan urskilja ur 

rättspraxis, förarbeten och genom tolkning av lagen att det är små möjligheter för kvinnor att 

lagligt tala offentligt om sina erfarenheter i sociala medier. 

  

3.3 Näringskedjan  

 

För att förstå kopplingen mellan samhällsperspektivet och rätten så används Lernestedts modell 

för en näringskedja som är presenterad ingående i avsnitt 2.11. Nedan förs ett resonemang för 

guida läsaren genom de tre stegen som utgör näringskedjan. Vi börjar med det första steget som 

handlar om erfarenheter och relationer i samhället, sedan går vi över till det andra steget som 

handlar om myndigheter och institutioner och slutligen sista steget som innefattar straffrätten.  
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Med följande statistik i åtanke, att 9,4 % av kvinnorna i en studie från BRÅ har blivit utsatta för 

våldtäkt, 97% av de som är misstänkta för våldtäkt är män och 3% av de misstänkta för våldtäkt 

är kvinnor, samt att endast 5 av 100 fall leder till fällande dom, är det mot denna bakgrund troligt 

att de flesta kvinnor har annorlunda erfarenheter inom sexualbrottssammanhang än vad de flesta 

män har. Detta skulle kunna liknas vid det första steget i näringskedjan, i detta steget får kvinnor 

andra erfarenheter och relationer än vad män får på grund av deras roll som offer och förövare 

ser olika ut beroende på kön.  

 

Det andra steget i näringskedjan som täcker institutioner och myndigheter så kan vi urskilja att 

det finns det svårigheter i just avseendet sexualbrottfrågan. I välfärdssamhället Sverige har både 

polis och utredare får kritik mot hur få fall som klaras upp och det förekommer också en hel del 

kritik mot bemötandet av våldtäktsoffer av poliser. Med informationen i åtanke om hur det ser ut 

rent statistiskt kring sexualbrott i första steget i näringskedjan och att polismyndigheten har 

svårigheter med att hantera just sexualbrott, samt att det resulterar i att få fall leder till fällande 

dom i det andra steget, så kommer vi in på det tredje steget.  

 

Det tredje steget innefattar straffrätten och hur den bedömer fall (hur förtalsmål bedöms har 

analyserats ovan och är bra att ha i åtanke). Det är i detta steget som i sammanhanget en indirekt 

diskriminering eventuellt skulle kunna påvisas. Kan vi urskilja en indirekt diskriminering på 

grund av de förutsättningar och erfarenheter som kvinnor har med sin in i rätten, på grund av att 

institutioner och myndigheter i Sverige har svårigheter i utredningar av sexualbrott samt att 

straffrätten sedan förbjuder kvinnor att prata om sina erfarenheter och påstådda förövare 

offentligt? Resonemanget i näringskedjan åskådliggör olika bakomliggande aspekter av frågan 

som annars inte alltid uppmärksammas när man talar om förtalsbrottet i relation till uttalanden 

om sexualbrottsförövare på sociala medier. Frågan om huruvida straffrätten “gör rätt” i att straffa 

kvinnor som väljer att gå ut med sina förövare i sociala medier blir intressant. Med den 

statistiska bakgrundsinformationen som presenterats ovan tillsammans med resonemanget som 

förts med hjälp av Lenestedts näringskedja, så kan vi närma oss en samhällelig förståelse för 

kvinnors utsatthet i sexualbrottssammanhang.  
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3.4 Alternativa tolkningar av Europarätten  

 

När vi tittar på rättspraxis ser vi att det inte ser ut som att det är försvarligt att i lagens mening 

peka ut sin förövare på sociala medier. I alla de fall som analyserats i den här uppsatsen blir det 

tydligt att rekvisitet för försvarligt inte kan uppnås och att det i sin tur inte heller är intressant 

huruvida det kvinnan berättade var sant eller inte eftersom det inte förändrar bedömningen i 

förtalsbrottet. Men om vi skulle göra en alternativ tolkning av Europarätten, finns där då några 

potentiella öppningar?  

 

Europadomstolen anser att sexuella övergrepp är ett så allvarligt brott mot den personliga 

integriteten att det inte räcker för staten att endast kriminalisera dessa brotten, staten ska även 

beivra dessa. Att beivra ett brott skulle kunna tolkas som att en aktiv handling bör utföras för att 

minska antalet sexualbrott och att det inte räcker med att endast ha kriminaliserat dem. Skulle 

man kunna påstå att gränsdragningen mellan yttrandefrihet och förtal går emot detta beivrande 

som bör göras mot sexualbrott? Det är kanske att dra det långt, fast om man å andra sidan lägger 

ihop olika delar av Europakonventionen och uttalanden från Europadomstolen så kanske dessa 

tillsammans kan ge möjlighet för en annan tolkning av lagen i den aktuella frågan. Nedan förs ett 

resonemang kring en alternativ tolkning av lagen.  

 

I Europakonventionen kan vi läsa om att yttrandefrihet omfattar även negativ information, eller 

information som kränker, chockerar eller stör staten eller en del av befolkningen. 

Europakonventionen beskriver att den bör tolkas dynamiskt i sin helhet och bör tolkas i ljuset av 

samhällsutvecklingen, samt att inskränkningar av yttrandefriheten måste hållas inom snäva 

gränser, måste vara grundat på övertygande skäl, samt att man bör beivra sexualbrott på grund 

av att det är en sådant allvarligt inskränkning på privatlivet. Skulle man, utifrån dessa 

ovanstående meningar, kunna tolka lagen på så sätt att kvinnor inte bör få sin yttrandefrihet 

inskränkt i de sammanhangen där kvinnor väljer att gå ut med sina förövare och erfarenheter i 

sociala medier? Att påstå detta skulle vara att använda det tolkningsutrymme som finns i 

europeiska rätten och använda utrymmet till fördel för kvinnor i denna situationen, men det är en 

ingång till en alternativ tolkning av lagen.  
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Det är en svår avvägning mellan artikel 8 och 10 i Europakonventionen och som tidigare nämnts 

så är relationen mellan integritet och yttrandefrihet är en tolkningsfråga. Tolkningsfrågan om det 

är försvarligt att lämna uppgiften ska göras i ljuset av samhällsutvecklingen och bedömas 

individuellt i varje enskilt fall. Som nämnts anser Europadomstolen att sexuella övergrepp är ett 

så pass allvarligt brott mot den personliga integriteten att staten ska beivra dessa brott. Det står 

inte uttryckt på vilket sätt detta bör utföras, det blir då alltså upp till varje medlemsstat att tolka 

det utifrån sina egna samhällsvärderingar. Å ena sidan handlar detta om ett samhällsproblem i 

form av ett grovt integritets brott mot (främst) kvinnor, samt kvinnors grundläggande rätt till 

yttrandefrihet och å andra sidan handlar det om mäns rätt till skydd för den personliga 

integriteten och hans ära och heder.  
 

3.5 Sammanfattning  

Ur den rättsliga aspekten kan vi se att det generellt sätt alltid döms vara förtal om man går ut på 

sociala medier och pekar ut någon som våldtäktsman på grunderna att man pekat ut någon annan 

som brottslig eller klandervärd (försvarlighets rekvisiten kan ej uppfyllas och därför är inte 

sanningshalten heller av värde för bedömningen) samt att man utsatt denne personen för andras 

missaktning. Vi kan också se att spridningsrekvisitet är viktigt och att utpekande på sociala 

medier kan leda till stor spridning och därför bedömas som grovt förtal. Den temporala aspekten, 

att tid har förflutit mellan sexualbrottet och förtalet spelar roll eftersom förtalsbrottet inte tar 

hänsyn till vad som har hänt tidigare utan endast kan bedömas utifrån den lämnade uppgiften och 

dess innehåll, syfte och spridning.  

 

Trestegs näringskedjan och vilka erfarenheter kvinnor har med sig in i straffrätten, samt om 

dessa ska påverka utgången på domen är en intressant punkt att undersöka vidare. Det blir 

emellertid lätt att diskussionen kommer in på moraliska argument snarare än strikt rättsliga 

argument. Att alla individer juridiskt sett är jämlika och att alla ska vara lika inför lagen är en 

grundläggande mänsklig rättighet som alltid måste beaktas, även i detta fallet.  

 

I Europarätten och Europadomstolens uttalanden finns tolkningsutrymme som skulle kunna vara 

vara till fördel för kvinnor.  
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Analysen går i flera steg och det krävs bakgrundsinformation för att sätta frågan i ett rättvist 

sammanhang. Å ena sidan skulle detta kunna vara ett tecken på att det är en svag koppling 

mellan indirekt diskriminering och gränsdragningen i frågan. Å andra sidan kan detta samtidigt 

tolkas som att undersökningen har integrerat flera viktiga aspekter genom att ha fokuserat på 

både lagstiftning och ett samhällsperspektiv och därför faktiskt kunnat fånga och belysa den 

potentiellt indirekt diskriminerande effekt som lagen eventuellt har gentemot kvinnor. Min 

uppfattning av frågan är att det moraliskt sett är lättare att argumentera för en indirekt 

diskriminering och att det rättsligt är betydligt svårare.  

 

En slutsats vi kan dra av detta är att det uppstår en intressekonflikt mellan kvinnans rätt till att 

prata om sitt privatliv och då riskera att kränka någon annan samt mannens rätt till sitt privatliv 

och rätten att inte bli kränkt. Båda har i princip samma intresse, att äga rätten till sitt privatliv.  

 

När man plockar isär de juridiska delarna som behandlar rätten till privatliv, yttrandefrihet och 

förtal så kan man se att det finns indikationer på brister i statens skydd gentemot kvinnor som 

inte kan prata om sitt privatliv som kan kränka någon annan. Statistiskt sett är det kvinnan som 

behöver skyddas i och med det stora antalet utsatta kvinnor i sexualbrottssammanhang.  

 

Slutsatsen för denna uppsatsen är att det finns indikationer på att en indirekt diskriminering kan 

finnas i gränsdragningen mellan yttrandefrihet och förtal för kvinnor som går ut med sina 

förövare i sociala medier. Detta arbetet kan ses som en ingång till ämnet snarare än ett svar på 

frågan då det finns många aspekter som behöver utredas noggrant för att med säkerhet kunna 

säga att en indirekt diskriminering finns. Det som också framgår är att det finns brister i statens 

skydd gentemot de kvinnor som befinner sig i denna situation.  

3.6 Diskussion  

 

Med utgångspunkt i ett könsperspektiv har arbetet öppnat upp för möjlighet att se strukturella 

hierarkier snarare än att lägga fokus på individer. Könsperspektivet har också öppnat upp för att 

se skillnader mellan könen i frågan. Man skulle kunna beskriva straffrätten som strukturellt 
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överordnad individen i och med lagar som reglerar vad en person får och inte får göra. 

Straffrätten spelar därför en viktig roll i görandet av kön då rätten har makten att upprätthålla de 

maktstrukturer som finns i samhället genom att vara passiva inför den strukturella genusordning 

som finns i samhället. Om det svenska rättssystemet inte uppmärksammar de effekter som 

straffrätten har på samhället (i detta fallet specifikt mot kvinnor) så har rätten blundat inför det 

faktum att den därigenom potentiellt upprätthåller strukturer i samhället som gynnar män. En 

potentiell vidare forskningsfråga är att undersöka mer konkret vad dessa effekter har på 

samhället  

 

Frågan om vem är och vem bör vara skyddsobjektet i frågan har uppstått vid flertal tillfällen 

under arbetets gång. Är det kvinnan (som blivit utsatt för sexuella övergrepp, 

integritetskränkning) eller mannen som blir utsatt för förtal (integritetskränkning mot hans ära 

och heder)? Enligt dagens vägledande praxis ser vi att den personen som har blivit utsatt för 

förtalsbrottet skyddsobjekt. Frågan om vem som bör vara skyddsobjektet är däremot en svårare 

fråga att besvara. I den delen av arbetet som undersöker samhällsutvecklingen och #metoo, så 

finns det indikationer på att samhällsuppfattningen inte alltid är av samma uppfattning om vem 

som bör skyddas i frågan, då det är många som går ut och stödjer de kvinnor som har pekat ut 

sina förövare under #metoo. Men lagen kan inte tillämpas ur moraliska eller emotionella 

ståndpunkter utan lagen måste tillämpas enligt rättsordningen på ett rättssäkert sätt.  

 

Det har uppstått flera frågor under arbetets gång som inte kan besvaras inom ramen för denna 

uppsatsen. Det framgår tydligt vem som är skyddsobjektet enligt rättspraxis i nuläget, men det 

hade varit intressant att undersöka samhällets syn på skyddsobjektet mer ingående. Det är dock 

lätt att det blir en fråga om moral snarare än en rättslig fråga när samhällets värderingar får ta 

plats. Frågan är nära besläktad med frågeställningarna i detta arbetet och det skulle därför vara 

intressant att vidare studera detta i en annan undersökning.  

 

Sammanfattningsvis så kan vi se att det finns indikationer på brister i statens skydd för kvinnors 

rätt till sina privatliv och det finns indikationer på en indirekt diskriminering i gränsdragningen 

mellan yttrandefrihet och förtal gentemot kvinnor som har varit utsatta för sexualbrott eftersom 

det omöjliggör offentliga samtal om egna upplevelser utan självcensur. Det är inom ramen för 
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detta arbete inte möjligt att komma fram till en slutsats som kan täcka alla de aspekter som måste 

tas med i beräkningen. Man skulle som tidigare nämnt kunna se detta arbete som en ingång i 

ämnet och förhoppningsvis som en inspirationskälla för mer djupgående och omfattande 

utredningar.  
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