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Summary 

During the fall of 2017, the #metoo movement was started by women, as a 

reaction to the male violence they suffer. After several Swedish women 

named their perpetrators on social media, they were prosecuted and 

convicted of slander. The convictions have caused debate and the section 

regarding slander in the Swedish Penal Code has been discussed, both in 

legal literature and the media. With the #metoo movement’s origin as a 

theoretical starting point, the aim of this thesis is to examine defense 

assessments in slander cases with connection to the #metoo movement from 

a gender perspective. This is done by reviewing five such cases and 

conducting a critical analysis of the courts’ defense assessments. 

  

The investigation shows that defense assessments are done by weighing 

opposing interests against each other. One interest of importance is freedom 

of speech and press, especially in areas where the public debate is 

considered to be a crucial part of the democratic society – such as political 

and cultural areas. Several of the circumstances indicating that slander is to 

be considered defensible are discussed by the courts in their defense 

assessments. 

  

After the courts’ defense assessments are presented, their interpretations and 

applications of current law are analyzed. Even though several of the cases’ 

circumstances can be considered to indicate the slander as being defensible, 

most aspects discussed in the rulings are regarded by the courts as hindering 

defensibility. According to current law, the courts have a larger possibility 

of ruling in favor of the accused women than what is utilized. 



 
 

2 

Sammanfattning 

Under hösten 2017 påbörjades #metoo-rörelsen av kvinnor som en reaktion 

på deras utsatthet för mäns våld. Efter att flera kvinnor i Sverige på sociala 

medier pekat ut män som utsatt dem för sexualbrott har kvinnorna blivit 

åtalade och dömda för förtal. De fällande domarna har legat till grund för 

debatt och förtalsbestämmelsen har diskuterats i både doktrin och media. 

Med #metoo-rörelsens ursprung som teoretisk utgångspunkt syftar 

uppsatsen till att undersöka försvarlighet som grund för straffrihet från förtal 

utifrån ett genusrättsvetenskapligt perspektiv. Undersökningen görs genom 

en studie av fem förtalsmål med koppling till #metoo och en kritisk 

granskning av domstolarnas försvarlighetsbedömningar. 

 

I uppsatsens utredande delar framkommer att en bedömning av försvarlighet 

innebär en avvägning mellan motstående intressen där yttrandefrihet väger 

tungt, bland annat på sådana områden där den offentliga debatten är en 

viktig del av det demokratiska samhällsskicket. Omständigheter som kan 

tala för försvarlighet innefattar bland annat att målsäganden har en offentlig 

ställning i samhället och att uttalandet syftat till att förebygga skada hos 

andra. I de fem granskade förtalsdomarna berör domstolarna flertalet 

omständigheter i sina försvarlighetsbedömningar. I flera av målen anses 

målsäganden exempelvis ha en sådan offentlig position som kan tänkas 

påverka uttalandets försvarlighet. Kvinnornas syften med namngivningarna 

samt anklagelsernas allvarlighetsgrad diskuteras även i viss omfattning. 

 

Efter att domstolarnas försvarlighetsbedömningar presenterats analyseras 

deras tolkning och tillämpning av rätten. Enligt gällande rätt kan flera av 

omständigheterna i målen tala för att kvinnornas uttalanden är att betrakta 

som försvarliga. Trots det är domstolarnas försvarlighetsbedömningar 

begränsade till att främst beröra aspekter som talar mot försvarlighet. 

Rättstillämparen nyttjar inte hela det utrymme som enligt gällande rätt 

existerar för att argumentera till de tilltalade kvinnornas fördel. 
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Förkortningar 

BrB Brottsbalk (1962:700) 

NJA Nytt juridiskt arkiv 

Prop. Proposition 

SOU Statens offentliga utredningar 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Efter #metoo-hösten 2017 har förtalsbestämmelsen återigen hamnat i 

strålkastarljuset. Kritik har riktats mot tillämpningen av regleringen efter att 

kvinnor som på sociala medier pekat ut män i anklagelser om sexualbrott 

blivit dömda för förtal.1 Även tidigare har regleringen av förtal varit aktuell 

med hänsyn till kvinnors brottsutsatthet. På 90-talet utvidgades 

förtalsbestämmelsens tillämpningsområde till att även omfatta så kallad 

hämndporr av Högsta domstolen .2 Hämndporr, att visa sexuella bilder eller 

filmer för utomstående i syfte att hämnas mot exempelvis en före detta 

partner, numera vanligtvis på internet, anses vara ett fenomen som främst 

drabbar kvinnor.3 Medan en del kritik har riktats mot godtyckligheten som 

prejudikatet anses kunna leda till har andra menar att Högsta domstolens 

vilja att baka in ett ytterligare skydd i en redan existerande lagregel vid brist 

på andra bestämmelser är positiv.4 

 

Kriminaliseringen av den fridskränkning som förtalsbrott innebär anses i 

allmänhet framstå som välmotiverad; människan i det moderna samhället är 

tvungen att leva i gruppgemenskap med andra och ett angrepp i form av 

förtal kan innebära negativa konsekvenser. Regleringen har blivit mer 

aktuell sedan internet, framför allt sociala medier, utvecklats och blivit 

 
 
1 Se exempelvis Kauppi, Lo, m.fl. ”Lägg ner förtalsmål kopplade till metoo”. Svenska 
Dagbladet. 2021-04-11. https://www.svd.se/lagg-ner-fortalsmal-kopplade-till-
metoo/om/fortal (besökt 2021-05-19). 
2 NJA 1992 s. 594; Schultz (2019) s. 281; Axberger (1994/95) s. 722 ff. 
3 Se exempelvis Citron och Franks (2014) s. 347 f; Cyber Civil Rights Initiative, ’End 
Revenge Porn: A Campaign of the Cyber Civil Rights Initiative, Inc.: Revenge Porn 
Statistics <https://www.cybercivilrights.org/wp-content/uploads/2014/12/RPStatistics.pdf> 
(besökt 2021-05-19) s. 1; Sveriges radio, ’Fler anmäler hämndporr – men mörkertalet är 
stort <https://sverigesradio.se/artikel/7473841> (besökt 2021-05-19).  
4 Se exempelvis Axberger (1994/95) s. 722 ff; Schultz (2012) s. 601 f. 
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tillgängligt för alla.5 Sociala medier gör det enkelt att anonymt baktala 

personer från hemmets trygga vrå och förolämpningar på nätet får större 

spridning än de fått tidigare, både då det gäller filmer eller bilder och då 

information sprids i textform.6 Emellertid har allt fler negativa aspekter med 

regleringen fått stort medieutrymme efter att flertalet kvinnor dömts för 

förtal i samband med #metoo-rörelsen.7 Bland annat har Förtalskassan, en 

förening som syftar till att ekonomiskt stödja de som fällts för förtal i 

samband med #metoo, uppmanat domstolarna att ta hänsyn till samtiden och 

brister i handläggningen av sexualbrott vid prövning av förtalsbrott.8  

 

Förtalsbestämmelsen medger utrymme för en försvarlighetsbedömning där 

hänsyn ska tas till samhälleliga värderingar.9 Med #metoo som bakgrund 

kan tolkningen av förtalsbestämmelsen i fällande förtalsdomar med 

koppling till #metoo ifrågasättas då försvarlighetsbedömningens mall inte 

på något sätt bör anses vara satt i sten. Det menas till och med framstå som 

självklart att gränsen mellan tillåtna och otillåtna yttranden i relation till 

förtalsbestämmelsen är både flytande och otydlig.10 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Arbetet syftar till att granska försvarlighet som grund för straffrihet från 

förtal enligt i 5 kap. 1 § 2 st. brottsbalken (BrB) inom ramen för #metoo-

 
 
5 Jareborg, Asp, Ulväng och Friberg (2015) s. 92. 
6 Schultz (2019) s. 262; Jareborg, Asp, Ulväng och Friberg (2015) s. 91. 
7 Se exempelvis Kauppi, Lo, m.fl. ”Lägg ner förtalsmål kopplade till metoo”. Svenska 
Dagbladet. 2021-04-11. https://www.svd.se/lagg-ner-fortalsmal-kopplade-till-
metoo/om/fortal (besökt 2021-05-19). 
8 Förtalskassan, ’Förtalskassan’ <https://www.facebook.com/fortalskassan/> (besökt 2021-
05-19); Kauppi, Lo, m.fl. ”Lägg ner förtalsmål kopplade till metoo”. Svenska Dagbladet. 
2021-04-11. https://www.svd.se/lagg-ner-fortalsmal-kopplade-till-metoo/om/fortal (besökt 
2021-05-19). 
9 Prop. 1962:10 s. B 142. 
10 Jareborg, Asp, Ulväng och Friberg (2015) s. 92–102. 
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rörelsen ur ett genusrättsvetenskapligt perspektiv genom att besvara följande 

huvudsakliga frågeställning: 

- Hur kan domstolarnas försvarlighetsbedömningar i förtalsmål med 

koppling till #metoo-rörelsen kritiseras ur ett genusrättsvetenskapligt 

perspektiv? 

 

För att nå svar på ovan nämnda frågeställning ska även följande stödjande 

frågor besvaras: 

- Hur är förtalsbestämmelsen i 5 kap. 1 § BrB uppbyggd? 

- Vilka motiv och skyddsintressen ligger till grund för 

försvarlighetsbedömningen som stadgas i 5 kap. 1 § 2 st. BrB? 

- Vilka omständigheter har beaktats i de försvarlighetsbedömningar 

som gjorts i förtalsmålen med koppling till #metoo-rörelsen, och på 

vilket sätt? 

 

1.3 Avgränsningar 

Både inför och under arbetet med uppsatsen har ett antal avgränsningar 

gjorts.  

 

Utifrån uppsatsens bakgrund är en mängd aspekter kring regleringen av 

förtalsbrottet intressanta att analysera. På grund av begränsningar vad gäller 

tid och utrymme är uppsatsens syfte emellertid avgränsat till att analysera 

försvarlighet som en grund för straffrihet från förtal. Uppsatsen bortser 

därför från kringliggande regler som berör förtalsbrott såsom brottet grovt 

förtal i 5 kap. 2 § BrB och de särskilda åtalsreglerna i 5 kap. 5 § BrB. 

 

På grund av uppsatsens avgränsade syfte är även den rättsdogmatiska 

undersökningen begränsad. Granskningen är kortfattad i de delar den berör 



 
 

8 

förtalsbestämmelsens ansvarsgrundande rekvisit samt straffrihetsgrunder 

utöver försvarlighet.11 

 

Trots att #metoo-rörelsen har resulterat i flertalet förtalsmål granskas endast 

fem av de domslut som har koppling till rörelsen i uppsatsen.12 Vidare 

utforskas de aktuella förtalsmålens domskäl endast i de delar de berör 

domstolarnas försvarlighetsbedömningar.  

 

1.4 Teori, metod och material 

1.4.1 Teoretiska utgångspunkter 

Utifrån perspektivet att det svenska samhället bygger på en 

könsmaktsordning13 tolkas förtalsmålen med grund i #metoo-rörelsen som 

ett uttryck för det patriarkala14 samhället i uppsatsen.15 En analys utifrån ett 

genusrättsvetenskapligt perspektiv kan därmed användas för att utreda om 

tillämpningen av försvarlighetsbestämmelsen är i linje med det jämställda 

land som Sverige anser sig vara.16 

 

 
 
11 För djupare redogörelser se exempelvis Jareborg, Asp, Ulväng och Friberg (2015) s. 91 
ff. 
12 För metod bakom urvalet, se nedan kap. 1.4.3. 
13 Nationalencyklopedin, ’Könsmaktsordning’ 
<https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/k%C3%B6nsmaktssystem> 
(besökt 2021-05-20). 
14 Nationalencyklopedin, ’Patriarkat’ 
<https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/patriarkat> (besökt 2021-05-
20). 
15 För en redogörelse av #metoo-rörelsens utveckling i Sverige samt det av män utövade 
våld mot kvinnor som ligger till grund för rörelsen, se nedan kap. 3.1–2. 
16 Regeringskansliet, ’Feministisk regering’ <https://www.regeringen.se/regeringens-
politik/feministisk-regering/> (besökt 2021-05-20). 
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1.4.2 Metod 

I uppsatsens första utredande del används den rättsdogmatiska metoden för 

att fastställa gällande rätt.17 Utgångspunkten ligger, i enlighet med metoden, 

i de allmänt accepterade rättskällorna: lagstiftning, förarbeten, praxis och 

juridisk litteratur.18 Materialet används för att utreda vilka motiv och 

skyddsintressen som ligger bakom bestämmelsen för att de yttersta 

gränserna för den gällande rätten ska kunna identifieras. 

 

I uppsatsens andra utredande del presenteras fem förtalsdomar med 

koppling till #metoo-rörelsen samt aspekter i domstolarnas 

försvarlighetsbedömningar där svagheter kan identifieras.19 Det redogörs för 

domstolarnas praktiska tolkning och tillämpning av straffrihetsgrunden 

försvarlighet. 

 

Slutligen analyseras domstolarnas tolkning av gällande rätt i uppsatsens 

fjärde kapitel. Den rättsdogmatiska undersökningen ligger till grund för 

uppsatsens kritiska analys på så sätt att granskningen sker inom ramen för 

den fastställda gällande rättens gränser. Domarna anses vara uttryck för 

tolkning av den gällande rätt som tidigare fastställts. Uppsatsen syftar till att 

studera mönster i rättstillämpningens svagheter och kritisera dessa utifrån ett 

genusrättsvetenskapligt perspektiv.  

 

I uppsatsens analys används ingen enstaka metod. Genom att granskningen 

präglas av ett feministiskt synsätt används istället den 

genusrättsvetenskapliga metoden, som bland annat innefattar ett feministiskt 

perspektiv på rätten.20 I sammanhanget innebär begreppet feminism en 

kritisk forskningsansats som syftar till att ”identifiera, analysera och 

 
 
17 Se nedan kap. 2. 
18 Kleineman (2019) s. 21. 
19 Se nedan kap. 3. 
20 Gunnarsson, Svensson, Käll och Svedberg (2019) s. 39. 
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förändra de maktstrukturer som är förbundna med kön”21 som inte består av 

enstaka teorier eller metoder.22 

 

1.4.3 Material 

I fastställandet av gällande rätt studeras främst förarbetena till brottsbalken – 

Prop. 1962:10 och SOU 1953:14 – samt doktrin såsom lagkommentarer och 

juridisk litteratur. Förarbetena används för att få en bild av 

kriminaliseringens kontext samt förtalsbestämmelsens innehåll. Med doktrin 

avses i uppsatsen sådana rättsvetenskapliga framställningar som anses ha 

särskild betydelse. För att få ytterligare förståelse för enskilda bestämmelser 

används dessutom två referat från Högsta domstolen som det ofta hänvisas 

till på området.23 

 

I framställandet av bakgrunden till #metoo samt rörelsens utveckling i 

Sverige är Regeringskansliets hemsida till stor hjälp. Där beskrivs bland 

annat den svenska jämställdhetspolitiken. Med hjälp av uppgifter från 

Brottsförebyggande rådet och Nationellt centrum för kvinnofrid ges en bild 

av omfattningen och konsekvenserna av mäns våld mot kvinnor. 

 

De domslut som utreds i uppsatsen har valts ut med hjälp av två metoder. 

Under uppsatsens förarbete granskades litteratur och information i media på 

ämnet. Med hjälp av information från Linnea Wegerstads artikel #metoo och 

de fem förtalsdomarna gjordes sökningar i databasen Juno baserat på de 

aktuella tingsrätternas namn, sökordet ”förtal” samt datum för domslut.24 

Resultatet blev tre tingsrättsdomar samt en hovrättsdom. Eftersom flertalet 

förtalsdomar blivit aktuella i media kunde ytterligare en tingsrättsdom och 

en hovrättsdom sökas fram i Juno då målsägandens namn i det ena fallet och 

 
 
21 Gunnarsson, Svensson, Käll och Svedberg (2019) s. 29. 
22 Gunnarsson, Svensson, Käll och Svedberg (2019) s. 29. 
23 NJA 2003 s. 567; NJA 2014 s. 808. 
24 Wegerstad (2019) s. 36 f. 
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datum för domslut samt namn på den aktuella tingsrätten i det andra fallet 

framkommit i media. Sökningar gjordes sedan i Juno med hjälp av denna 

information samt sökordet ”förtal”. På grund av det stora antalet resultat av 

förtalsdomar vid ytterligare sökningar och svårigheterna att sortera ut de 

med koppling till #metoo-rörelsen valdes dessa sex domar ut. Efter närmare 

granskning sorterades en av tingsrättsdomarna från Wegerstads artikel ut då 

domstolen inte gör någon försvarlighetsbedömning i målet. Resultatet blev 

de fem domar som ligger till grund för uppsatsens analys.  

 

Det är vidare värt att poängtera att ny, vägledande praxis kan komma från 

#metoo-förtalsmålen om domsluten prövas av högre instans. Resonemangen 

som förs i de domar som behandlas i uppsatsen kan därför komma att få 

minskad betydelse i de fall där överinstanser kan komma att ompröva dem. 

Uppsatsens fokus ligger dock inte på att fastställa gällande rätt i auktoritativ 

mening, utan att granska domstolarnas faktiska resonemang i denna typ av 

mål. En analys av de berörda domarna kan uppfylla detta syfte oavsett om 

de omprövas eller inte. 

 

1.5 Forskningsläge 

Regleringen av ärekränkningsbrotten i allmänhet, och förtalsbrottet i 

synnerhet, är vanligt förekommande i juridisk forskning. Framstående på 

området är bland annat Hans-Gunnar Axberger, docent i straffrätt, professor 

i medierätt samt före detta justitieombudsman.25 Han disputerade 1984 på 

sin avhandling Tryckfrihetens gränser och har sedan dess författat en mängd 

litteratur på området.26 En festskrift tillägnad Axberger, Ord och rätt, 

innehåller även flertalet bidragande skrifter.27 Tongivande på området är 

 
 
25 Norstedts juridik, ’Hans-Gunnar Axberger’ <https://www.nj.se/experter/hans-gunnar-
axberger> (besökt 2021-05-19); Sveriges riksdag, ’Hans-Gunnar Axberger’ 
<https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/ledamot/hans-gunnar-axberger_00c9e963-
15a1-44fd-b4bd-4e3320d40089> (besökt 2021-05-19). 
26 Wennberg (1985) s. 736; se exempelvis Axberger (2019); Axberger (1994/95). 
27 Se exempelvis Calissendorff (2020); Bergstrand (2020). 
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vidare Nils Jareborg, Petter Asp, Magnus Ulväng och Sandra Friberg som 

författat boken Brotten mot person och förmögenhetsbrotten (2015). På 

senare tid har Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms 

universitet samt grundare och ordförande för Institutet för Juridik och 

Internet, bidragit med utredningar om förtalsbestämmelsen i flera juridiska 

tidskrifter.28 Han har dessutom kommenterat #metoo-förtalsmålen i 

egenskap av Svenska Dagbladets juridiske kommentator.29 Som nämndes i 

uppsatsens bakgrund har intresset för förtal ökat ytterligare i takt med 

framväxten av sociala medier. Även här har både Schultz och Axberger 

bidragit med synpunkter.30 

 

1.6 Disposition 

Uppsatsens utredning inleds med en klarläggning av gällande rätt i dess 

andra kapitel om förtalsbestämmelsens ansvarsgrundande regler samt 

undantag till dessa. Då uppsatsens fokus ligger på 

försvarlighetsbedömningen som grund för straffrihet undersöks motiven och 

skyddsintressena bakom denna bedömning i anslutning till avsnittet om 

försvarlighet. 

 

Uppsatsens tredje kapitel avhandlar bakgrunden till #metoo, rörelsens 

utveckling i Sverige samt de försvarlighetsbedömningar som gjorts i ett 

urval av förtalsdomar med koppling till rörelsen. 

 
 
28 Stockholms universitet, ’Mårten Schultz’ <https://www.su.se/profiles/mschu-1.189888> 
(besökt 2021-05-19); Institutet för juridisk utbildning, ’Mårten Schultz’ 
<https://ifju.se/forelasare/marten-schultz/> (besökt 2021-05-21); se exempelvis Schultz 
(2021); Schultz (2019); Schultz (2012). 
29 Svenska Dagbladet, ’Mårten Schultz’ <https://www.svd.se/av/marten-schultz> (besökt 
2021-05-19); se exempelvis Schultz, Mårten. ”Metoo-strukturer kan inte dömas – bara 
individer”. Svenska Dagbladet, 2017-12-30. https://www.svd.se/metoos-systemkritik-
uppenbara-problem (besökt 2021-05-24); Schultz, Mårten. ”Två år efter Metoo så börjar vi 
ha de juridiska svaren”. Svenska Dagbladet. 2019-11-23. https://www.svd.se/tva-ar-efter-
metoo-sa-borjar-vi-ha-de-juridiska-svaren (besökt 2021-05-24). 
30 Se exempelvis Sackemark och Schultz (2015); Axberger (2018). 
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I uppsatsens fjärde kapitel analyseras och kritiseras domstolarnas 

försvarlighetsbedömningar i #metoo-förtalsmålen. Slutligen presenteras 

uppsatsens slutsats. 
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2 Förtal i gällande rätt 

Ärekränkningsbrotten, som regleras i 5 kap. BrB, värnar om den enskildes 

heder och ära. Personers objektiva ära – hur de uppfattas av omvärlden – 

skyddas av förtalsbestämmelsen i 5 kap. 1 § BrB, medan den subjektiva 

äran – den enskilda personens självkänsla – regleras av 5 kap. 3 § BrB om 

förolämpning. I förarbetena till förtalsbestämmelsen framförs att människan 

i det moderna samhället är tvungen att leva i gruppgemenskap med andra. 

Ett angrepp i form av förtal kan leda till att den ärekränktes liv försvåras, 

exempelvis genom att hen blir utesluten ur gruppgemenskapen eller att hen 

drabbas av psykiska problem eller obehag.31 Lagstiftaren menar att 

förtalsbrott ska förebyggas och motverkas på ett likvärdigt sätt som skydd 

mot skada på kroppslig integritet och rörelsefrihet regleras, ett synsätt som 

ligger till grund för kriminaliseringen.32 

 

Ansvarsgrunderna för förtalsbrott återfinns i 5 kap. 1 § 1 st. BrB. För 

straffansvar krävs att gärningspersonen lämnat en uppgift om någon till 

tredje part i syfte att utsätta personen för andras missaktning. Är dessa 

rekvisit uppfyllda anses förtal föreligga i teknisk mening. I andra stycket 

stadgas de omständigheter under vilka en gärning som utgör förtal i teknisk 

mening ändå kan vara straffri. Där nämns att gärningspersonen antingen ska 

varit skyldig att lämna uppgiften eller att lämnandet av uppgiften varit 

försvarligt med hänsyn till omständigheterna samt att uppgiften ska varit 

sann eller att gärningspersonen haft skälig grund för att hålla den för sann. 

Följande kapitel utreder förtalsbestämmelsens ansvarsgrundande rekvisit 

samt grunder för straffrihet tillsammans med försvarlighetsbegreppets motiv 

och skyddsintressen. 

 

 
 
31 Jareborg, Asp, Ulväng och Friberg (2015) s. 92-108. 
32 Prop. 1962:10 s. B 141. 
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2.1 Ansvarsgrunderna 

Förtalsbestämmelsens första rekvisit innebär lämnande av uppgift. En 

uppgift består av ett påstående som är tillräckligt bestämt för att dess 

sanningshalt ska kunna prövas.33 För att förtal ska anses föreligga krävs 

dessutom att uppgiften lämnats, muntligt eller skriftligt, till en tredje 

person.34 Det är både framställande och spridande av uppgift som omfattas 

av bestämmelsen.35 Vidare krävs att uppgiften varit nedsättande; att utpeka 

någon som brottslig kan exempelvis uppfylla rekvisitet om uppgiften kan 

leda till andras missaktning.36 Det har framförts att brottet som 

beskyllningen avser i så fall ska vara tillräckligt allvarligt för att det ska 

kunna antas att informationen medför missaktning från omgivningen och 

lindriga trafik- och ordningsförseelser anses exempelvis inte uppfylla kravet 

på allvarlighet.37 

 

2.2 Straffriheten 

I 5 kap. 1 § 2 st. BrB regleras under vilka omständigheter en gärning som 

utgör förtal i teknisk mening ändå kan vara straffri. Gärningspersonen 

undslipper straffansvar om uttalandet varit försvarligt och hen åtminstone 

haft skälig grund att hålla det för sant. Bedömningen av straffrihet sker i två 

led varav det första är frågan om försvarlighet och det andra rör 

sanningsbedömningen om, och endast om, uttalandet betraktas som 

försvarligt. I försvarlighetsbedömningen ska domstolen på grund av detta 

 
 
33 Johansson m.fl. kommentaren till 5 kap. 1 § under rubriken Lämna en uppgift om någon; 
Jareborg, Asp, Ulväng och Friberg (2015) s. 95. 
34 Jareborg, Asp, Ulväng och Friberg (2015) s. 95 f. 
35 Prop. 1962:10 s. B 125; Johansson m.fl. kommentaren till 5 kap. 1 § under rubriken 
Lämna en uppgift om någon; Jareborg, Asp, Ulväng och Friberg (2015) s. 95. 
36 Johansson m.fl. kommentaren till 5 kap. 1 § under rubriken Nedsättande uppgift; 
Jareborg, Asp, Ulväng och Friberg (2015) s. 92 f. 
37 Prop. 1962:10 s. B 126; SOU 1953:14 s. 201; Johansson m.fl. kommentaren till 5 kap. 1 
§ under rubriken Nedsättande uppgift; Jareborg, Asp, Ulväng och Friberg (2015) s. 93. 
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utgå från att uttalandet varit sanningsenligt och ställa sig frågan: Om 

uttalandet var sant, kan det bedömas som försvarligt?38 

 

2.2.1 Försvarlighet 

2.2.1.1 Regleringen 

Till att börja med krävs att uttalandet varit försvarligt med hänsyn till 

omständigheterna i det enskilda fallet, exempelvis genom att 

gärningspersonen varit skyldig att uttala sig. Med skyldighet att uttala sig 

avses juridisk skyldighet som föreligger exempelvis vid vittnesmål och 

polisförhör.39 

 

Försvarlighetsbedömningen i de fall då gärningspersonen inte varit skyldig 

att uttala sig är något mer komplicerad. Före brottsbalkens ikraftträdande 

kunde en person åtalad för förtal undgå ansvar på grund av i doktrin och 

praxis erkända intressekollisioner grundade på allmänna och enskilda 

intressen.40 I samband med utarbetandet av förtalsbestämmelsen i 

brottsbalken föreslår lagstiftaren att lämnande av nedsättande uppgifter i 

syfte att tillgodose ett sådant intresse uttryckligen ska vara undantaget från 

ansvar.41 Trots att formuleringen togs bort i regleringens slutliga lydelse ska 

avvägningen mot motstående intressen ske i försvarlighetsbedömningen.42 

 

2.2.1.2 Motiv och skyddsintressen 

Motiven bakom försvarlighetsbedömningen är att ge skydd åt de motstående 

intressen som anses vara beaktansvärda i förhållande till syftet med 

förtalsbestämmelsen. Det främsta skyddsintresset som ska beaktas i 

 
 
38 Jareborg, Asp, Ulväng och Friberg (2015) s. 98. 
39 Johansson m.fl. kommentaren till 5 kap. 1 § under rubriken Skyldighet att uttala sig eller 
försvarligt att lämna uppgifter; Jareborg, Asp, Ulväng och Friberg (2015) s. 98. 
40 SOU 1953:14 s. 178 f. 
41 Prop. 1962:10 s. B 349. 
42 Jareborg, Asp, Ulväng och Friberg (2015) s. 97 ff. 
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bedömningen av försvarlighet är yttrandefriheten. Friheten anses dock vara 

av olika vikt på olika områden. I förarbetena till brottsbalken betonas vikten 

av utrymme för de politiska, kulturella och vetenskapliga debatterna i 

samhället. Yttrandefriheten anses vara central för det demokratiska 

samhällsskicket i den allmänna diskussionen om offentliga 

angelägenheter.43 Det allmänna intresset av att bevara den offentliga 

debatten på dessa områden kan anses vara så pass viktigt att angripande av 

enskilda personer bör tillåtas och därmed falla under bestämmelsen om 

försvarlighet.44 Det påtalas exempelvis i doktrinen att yrkesmässig 

nyhetsförmedling är ett anmärkningsvärt skyddsintresse som bör väga 

tyngre än individens skyddsanspråk.45 Enligt praxis besitter samhället vidare 

en rätt till information om politikers agerande även utanför politiken. I 

rättsfallet NJA 2003 s. 567 bedöms lämnandet av en nedsättande uppgift på 

en tidnings löpsedel om att en partiledare för ett riksdagsparti skulle 

medverka i en pornografisk film som försvarligt. Även doktrin nämns att 

offentliga personer, såsom politiker, inte kan erbjudas ett lika starkt skydd 

mot ärekränkningar som andra med hänsyn till 

försvarlighetsbedömningen.46 I NJA 2014 s. 808 betonas vidare den 

vetenskapliga debatten där Högsta domstolen ansåg att möjligheten till 

tankeutbyte inom akademin är ytterligare ett viktigt skyddsintresse.47 

 

Inom förtroliga kretsar av närstående anses en vidsträckt yttrandefrihet 

föreligga även utanför de områden som rör offentligheten.48 Därför är det 

viktigt att i bedömningen av försvarlighet beakta var, hur och när uttalandet 

 
 
43 Prop. 1962:10 s. B 144; Johansson m.fl. kommentaren till 5 kap. 1 § under rubriken 
Skyldighet att uttala sig eller försvarligt att lämna uppgifter; Jareborg, Asp, Ulväng och 
Friberg (2015) s. 97 ff. 
44 Prop. 1962:10 s. B 144. 
45 Johansson m.fl. kommentaren till 5 kap. 1 § under rubriken Skyldighet att uttala sig eller 
försvarligt att lämna uppgifter; Jareborg, Asp, Ulväng och Friberg (2015) s. 97; Nilsson 
avsnitt 2.3.3 Försvarlighet. 
46 Jareborg, Asp, Ulväng och Friberg (2015) s. 97. 
47 NJA 2014 s. 808 p. 16. 
48 SOU 1953:14 s. 212; Johansson m.fl. kommentaren till 5 kap. 1 § under rubriken 
Skyldighet att uttala sig eller försvarligt att lämna uppgifter. 
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gjordes då samma uttalande kan anses varit försvarligt i vissa privata 

situationer och brottsliga i större sammanhang.49 

 

Enskilda intressen har inte aktualiserats i varken praxis, doktrin eller 

förarbeten i lika stor omfattning som de allmänna intressena. I brottsbalkens 

förarbeten nämns dock rättsfallet SvJT 1944 rf. s. 71 där en kvinnas varning 

till sin väninna om att hennes syster hade en könssjukdom anses varit 

försvarlig.50 Även i doktrin framförs att ett försvarligt syfte med lämnande 

av nedsättande uppgifter kan vara att förebygga skada eller smitta.51 

 

Skyddandet av de allmänna och enskilda intressen som nämnts ovan 

inskränker på ansvarsområdet som stadgas i förtalsbestämmelsen. I 

brottsbalkens förarbeten nämns emellertid även omständigheter som talar 

mot försvarlighet och som därmed förespråkar straffansvar i vissa 

situationer. Som exempel kan nämnas att lämnande av nedsättande uppgifter 

med grund långt tillbaka i tiden bör framstå som obehörigt. Även innan 

brottsbalken trädde i kraft var ett oberättigat påtalande av en ”gammal 

straffdom”52 kriminaliserat i bestämmelserna om förolämpning i 16 kap. 9 

och 11 §§ strafflagen. I förarbetena till brottsbalken nämns beskyllande av 

preskriberade brott som exempel på oförsvarligt lämnande av uppgifter.53 

 

Trots att motiven och skyddsintressena bakom förtalsbestämmelsen gör att 

kriminaliseringen bedöms vara befogad anses det inte vara självklart inom 

doktrinen var gränsen mot tillåtna yttranden ska dras.54 Avvägningen mellan 

otillåtna och tillåtna yttranden och därmed mellan den ärekränktes rätt till 

upprättelse och yttrandefriheten i det demokratiska samhället påverkas 

 
 
49 Jareborg, Asp, Ulväng och Friberg (2015) s. 100; Johansson m.fl. kommentaren till 5 
kap. 1 § under rubriken Skyldighet att uttala sig eller försvarligt att lämna uppgifter. 
50 SOU 1953:14 s. 194. 
51 Jareborg, Asp, Ulväng och Friberg (2015) s. 99. 
52 SOU 1953:14 s. 190. 
53 SOU 1953:14 s. 190. 
54 Jareborg, Asp, Ulväng och Friberg (2015) s. 92–102. 



 
 

19 

dessutom av förändringar i samhälleliga värderingar.55 Inom doktrinen 

menar man att det finns utrymme för domstolarna att tolka och avgöra vilka 

intressen som bör väga tungt i jämförelse med den enskildas rätt att inte bli 

ärekränkt.56 

 

2.2.2 Sanningsbedömning 

För att ansvarsfrihet ska föreligga krävs vidare att uppgiften var sann eller 

att gärningspersonen åtminstone haft skälig grund för att hålla den för sann 

vid tidpunkten för uttalandet. Sanningsbedömningen görs efter att 

försvarligheten har prövats och kommer alltså in på ett sent stadium i 

processen. Detta beror på att även sanna beskyllningar kan anses utgöra en 

kränkning av någons anseende.57  

 

2.2.3 Social adekvans 

Det antas vid stiftandet av brottsbalken att straffrihet kan föreligga på grund 

av social adekvans även då förtalsbestämmelsens andra stycke inte 

förespråkar ansvarsfrihet.58 Social adekvans kan ses som en juridisk slutsats 

att brott inte ska anses föreligga i särskilda undantagssituationer.59  

 

Doktrinen framför att den tilltalades syfte med uttalandet bör ha särskild 

betydelse i fall då social adekvans är aktuellt. Att vilja förebygga skador hos 

andra nämns specifikt som ett sådant syfte som kan påverka bedömningen.60 

Enligt praxis bör det finnas ett samhälleligt intresse av att gärningen ska 

 
 
55 Prop. 1962:10 s. B 142. 
56 Jareborg, Asp, Ulväng och Friberg (2015) s. 92–102. 
57 Jareborg, Asp, Ulväng och Friberg (2015) s. 100. 
58 Jareborg, Asp, Ulväng och Friberg (2015) s. 102. 
59 Svensson (2016) s. 399; Jareborg, Asp och Ulväng (2013). 
60 Jareborg, Asp, Ulväng och Friberg (2015) s. 102. 
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vara tillåten för att ett undantagsfall ska kunna vara straffritt på grund av 

social adekvans.61  

 

Vissa menar dock att principen om social adekvans har en relativt liten 

betydelse när det kommer till ärekränkningsbrott eftersom det finns ett 

uttalat utrymme för ansvarsfrihet i vissa undantagssituationer enligt 

förarbetena, vilket begränsar behovet av principen.62 

 
 
61 NJA 2018 s. 591 p. 10. 
62 Calissendorff (2020) s. 67 ff. 
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3 Förtal och #metoo 

För att nå svar på uppsatsens huvudsakliga frågeställning bedöms 

förtalsbrott med koppling till #metoo-rörelsen i ett sammanhang där mäns 

våld mot kvinnor anses vara ett allvarligt samhällsproblem. Följande kapitel 

redogör för synen på och konsekvenser av mäns våld mot kvinnor i Sverige, 

#metoo-rörelsens utveckling samt de försvarlighetsbedömningar som gjorts 

i förtalsmål med koppling till rörelsen. 

 

3.1 Mäns våld mot kvinnor 

När det kommer till mäns våld mot kvinnor ligger ofta fokus sedan länge på 

brottsoffret och inte gärningsmannen. Vid sexualbrott är det dessutom inte 

ovanligt att offret skuldbeläggs av samhället, rättsväsendet samt hälso- och 

sjukvården för sin egen utsatthet. Brottsoffers rädsla för att skuldbeläggas 

bidrar till en tystnadskultur som innebär att de som utsätts för sexualbrott 

varken vågar berätta om händelsen eller anmäla den till polisen.63 

 

Den svenska politiken präglas av ett ständigt jämställdhetsarbete med sex 

tydliga jämställdhetspolitiska delmål. Bland dessa återfinns bland annat att 

mäns våld mot kvinnor ska upphöra.64 Med våld menas i detta sammanhang 

både fysiskt och psykiskt våld samt andra former av sexualiserat våld.65 

Jämställdhetspolitiken utgår från synen på mäns våld mot kvinnor som ett 

allvarligt samhällsproblem; jämställdhetsminister Märta Stenevi menar att 

 
 
63 Adolfsson (2018). 
64 Jämställdhetsmyndigheten, ‘Sveriges jämställdhetspolitik’ 
<https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/om-jamstalldhet/sveriges-jamstalldhetspolitik> 
(besökt 2021-05-18). 
65 Bland annat våldtäkt och sexuella trakasserier, se Nationalencyklopedin, ’Sexualiserat 
våld’ <http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sexualiserat-våld> (besökt 2021-
05-18); Jämställdhetsmyndigheten, ’6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra’ 
<https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/om-jamstalldhet/sveriges-
jamstalldhetspolitik/6-mans-vald-mot-kvinnor-ska-upphora> (besökt 2021-05-18). 
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det är ett misslyckande för hela samhället varje gång en man angriper en 

kvinna.66 Problemet tar sig även i uttryck för de enskilda kvinnorna, både i 

och utanför hemmet samt före och efter utsatthet. I Brottsförebyggande 

rådets nationella trygghetsundersökning från 2020 uppgav nästan dubbelt så 

många kvinnor som män att de känner sig otrygga vid utevistelse sent på 

kvällen i det egna bostadsområdet.67 Det är dessutom vanligare för kvinnor 

att utsättas för upprepat våld av närstående än män, som oftare utsätts för 

våld av personer de inte känner.68 Nationellt centrum för kvinnofrid har 

vidare visat på att mäns våld mot kvinnor orsakar både fysiskt och psykiskt 

lidande för de som utsätts. De menar vidare på att det är vanligt för utsatta 

att känna både skuld och skam, något som skapar ett begränsat utrymme för 

bearbetning.69 

 

3.2 #Metoo 

#Metoo-rörelsen startade som en reaktion på långvarigt förtryck och 

utsatthet för mäns våld. Under hösten 2017 påbörjades rörelsen i form av ett 

upprop då kvinnor, icke-binära och transpersoner tillsammans vittnade om 

bland annat sexuella trakasserier och sexuellt våld, både i Sverige och andra 

delar av världen. I Sverige handlade uttalandena både om utsatthet i 

specifika branscher och erfarenheter av utsatthet från specifika personer.70 

På sociala medier pekade flera kvinnor ut män som utsatt dem för 

sexualbrott; handlingar som fått stora rättsliga konsekvenser för kvinnorna 

då de i flera fall åtalats och dömts för förtal. 

 
 
66 Regeringskansliet, ’Möte med riksdagens partier om mäns våld mot kvinnor’ 
<https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/04/mote-med-riksdagens-partier-om-
mans-vald-mot-kvinnor/> (besökt 2021-05-18). 
67 Brottsförebyggande rådet (2020) s. 117. 
68 Brottsförebyggande rådet (2020) s. 52. 
69 Öberg, Lucas och Heimer (2010) s. 74 ff. 
70 Jämställdhetsmyndigheten, ‘#Metoo’ <https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-
vald-mot-kvinnor/sexuella-trakasserier/metoo> (besökt 2021-05-18).  
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3.3 Försvarlighetsbedömningar i 
förtalsdomarna 

Efter att kvinnorna ansetts ha pekat ut männen som brottsliga har 

bedömningar av försvarlighet blivit aktuella. Följande avsnitt redovisar 

domstolarnas resonemang kring försvarlighet i de fem förtalsmålen. I de två 

hovrättsdomarna görs inga självständiga försvarlighetsbedömningar av Svea 

hovrätt, utan domstolen ansluter sig till tingsrätternas bedömningar.71 Därför 

hänvisas i uppsatsen till tingsrätternas domskäl. 

 

I samtliga fall betonar domstolarna inledningsvis vikten av yttrandefrihet i 

det demokratiska samhällsskicket samt att hänsyn ska tas till specifika 

intressen på liknande sätt som redogjorts för i uppsatsens andra kapitel. 

Domstolarna bedömer sedan omständigheterna i de enskilda fallen och anför 

att försvarlighet inte har förelegat i något fall. Samtliga mål resulterar i 

fällande domar. 

 

Inledningsvis betonas det av domstolarna i två mål att utpekande av någon 

som gärningsperson i sexualbrott är en allvarlig anklagelse. Domstolarna 

menar att den höga allvarlighetsgraden talar mot att uttalandena varit 

försvarliga.72 Vidare nämns i ett av de fall då övergreppen som kvinnan 

berättat om skett långt tillbaka i tiden även detta av domstolen som en 

omständighet oförenlig med försvarlighet.73  

 

Flera av domskälen berör kvinnornas syften med sina uttalanden. I de mål 

då kvinnorna motiverar beskyllningarna med en vilja att ventilera det de 

varit med om eller diskutera förtryck påpekar domstolarna att det inte bör 

 
 
71 Svea hovrätt, dom 2021-04-15 i mål B 12848-20 s. 2; Svea hovrätt, dom 2021-03-24 i 
mål B 8626-19 s. 4. 
72 Stockholms tingsrätt, dom 2019-12-09 i mål B 1755-18 s. 11 ff; Södertörns tingsrätt, dom 
2020-10-20 i mål 17422-18 s. 7. 
73 Stockholms tingsrätt, dom 2019-12-09 i mål B 1755-18 s. 11 ff. 
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finnas något behov av att namnge männen om syftet med uttalandet är att 

bearbeta en negativ upplevelse eller peka på strukturella problem.74 De 

patriarkala strukturerna bakom #metoo diskuteras i ett av målen då den 

tilltalade menar att rörelsens genomslag var en avgörande faktor i hennes 

beslut att publicera uppgifterna om övergreppen på sociala medier. 

Stockholms tingsrätt medger då att namngivningar kan ha bidragit till 

uppmärksamheten kring #metoo, en rörelse som de dessutom anser har lett 

till positiva förändringar i samhället. Trots detta menar domstolen att 

försvarligheten ska bedömas i varje enskilt fall då det inte ens i #metoo-

sammanhang ”utan vidare”75 kan anses försvarligt att namnge individer i 

sina anklagelser.76 Trots att flera av kvinnorna motiverar sina beskyllningar 

med att de velat varna och skydda andra kvinnor från att bli utsatta berörs 

detta syfte inte i någon av domstolarnas försvarlighetsbedömningar.77 

 

Medan en del av utpekandena skett offentligt på sociala medier,78 har några 

skett i slutna grupper på Facebook där endast gruppens medlemmar har 

tillgång till inläggen som publiceras.79 Domstolarna anser att 

medlemsantalen i de slutna grupperna, som varierat mellan 600–25 000 

personer, visar att uttalandena skett utanför de tilltalades förtroliga kretsar, 

inom vilka yttrandefriheten är närmast oinskränkt. Därför anses inte 

försvarlighet föreligga.80 I ett mål framför en nämndeman sin avvikande 

mening rörande bedömningen av den slutna gruppen. Hon menar att 

 
 
74 Nacka tingsrätt, dom 2019-07-03 i mål B 7995-18 s. 11 f; Stockholms tingsrätt, dom 
2019-12-09 i mål B 1755-18 s. 11 ff;  B 2985-19, Södertörns tingsrätt, dom 2020-10-20 i 
mål 17422-18 s. 7 f. 
75 Stockholms tingsrätt, dom 2019-12-09 i mål B 1755-18 s. 13. 
76 Stockholms tingsrätt, dom 2019-12-09 i mål B 1755-18 s. 11 ff. 
77 Stockholms tingsrätt, dom 2019-12-09 i mål B 1755-18 s. 12;  Södertörns tingsrätt, dom 
2020-10-20 i mål 17422-18 s. 7. 
78 Södertörns tingsrätt, dom 2019-12-02 i mål B 3405-18 s. 5; Stockholms tingsrätt, dom 
2019-12-09 i mål B 1755-18 s. 7 ff;  Södertörns tingsrätt, dom 2020-10-20 i mål 17422-18 
s. 6. 
79 Nacka tingsrätt, dom 2019-07-03 i mål B 7995-18 s. 5 ff; Solna tingsrätt, dom 2020-03-
24 i mål B 2985-19 s. 9. 
80 Nacka tingsrätt, dom 2019-07-03 i mål B 7995-18 s. 11 f; Solna tingsrätt, dom 2020-03-
24 i mål B 2985-19 s. 11 ff. 
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eftersom gruppen, med omkring 600 medlemmar, var avsedd för personer 

med ”likartad bakgrund och likartade intressen i sakfrågan”81 bör 

medlemmarna haft en samhörighet som talar för att gruppen ska anses bestå 

av den tilltalades förtroliga krets. Den skiljaktige meningen stöds av att den 

tilltalade uttryckligen syftat till att söka hjälp och erbjuda stöd till de i 

gruppen som hon haft skäl att tro blivit utsatta för liknande brott av samma 

gärningsman.82 När utpekandena skett offentligt anser domstolarna att det 

stora antalet människor som kan ta del av utpekandet talar mot 

försvarlighet.83 

 

Flertalet av de utpekade männen anses av domstolarna vara offentliga 

personer; det handlar bland annat om journalister84, komiker85, politiker86 

och regissörer87. Denna omständighet påverkar i vissa fall bedömningen av 

försvarlighet. I målet där den utpekade mannen har en politisk ställning 

nämner inte tingsrätten hans status som offentlig person trots att den 

tilltalade kvinnan motiverar utpekningen med att hon velat förhindra honom 

från att få förtroendepositioner inför det kommande valet på grund av hans 

klandervärda beteende.88 I ett annat fall hänvisar domstolen till att den 

utpekade journalistens ställning i offentligheten inte kan anses ha samma 

styrka som exempelvis en politikers och att uttalandet därför inte bör 

bedömas som försvarligt.89 I det tredje fallet med en offentlig målsägande 

har en kvinna sökt stöd i en sluten grupp på Facebook. Tingsrätten menar att 

det talar mot försvarlighet att den utpekade mannen har en offentlig position 

 
 
81 Solna tingsrätt, dom 2020-03-24 i mål B 2985-19 s. 22 f. 
82 Solna tingsrätt, dom 2020-03-24 i mål B 2985-19 s. 22 f. 
83 Stockholms tingsrätt, dom 2019-12-09 i mål B 1755-18 s. 11 ff; Södertörns tingsrätt, dom 
2020-10-20 i mål 17422-18 s. 8. 
84 Stockholms tingsrätt, dom 2019-12-09 i mål B 1755-18 s. 11. 
85 Solna tingsrätt, dom 2020-03-24 i mål B 2985-19 s. 17. 
86 Södertörns tingsrätt, dom 2019-12-02 i mål B 3405-18 s. 6 f. 
87 Nacka tingsrätt, dom 2019-07-03 i mål B 7995-18 s. 5 ff. 
88 Södertörns tingsrätt, dom 2019-12-02 i mål B 3405-18 s. 5. 
89 Stockholms tingsrätt, dom 2019-12-09 i mål B 1755-18 s. 11. 
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då det borde ”framstått som självklart”90 för kvinnan att risken för spridning 

utanför gruppen på grund av detta var stor.91 

 
 
90 Solna tingsrätt, dom 2020-03-24 i mål B 2985-19 s. 13. 
91 Stockholms tingsrätt, dom 2019-12-09 i mål B 1755-18 s. 11; Solna tingsrätt, dom 2020-
03-24 i mål B 2985-19 s. 13. 
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4 Försvarlighet ur ett 
genusrättsvetenskapligt 
perspektiv 

I följande kapitel ges svar på uppsatsens huvudsakliga frågeställning genom 

att domstolarnas tolkning och tillämpning av försvarlighetsbestämmelsen i 

förtalsmål med koppling till #metoo-rörelsen analyseras och kritiseras. 

Slutligen presenteras även arbetets slutsats. 

 

4.1 Kritik mot förtalsdomarna 

4.1.1 Målsägandens offentliga position i 
samhället 

Att offentliga personer bör kunna lagligt kritiseras i större utsträckning än 

andra betonas i förarbetena och doktrinen om förtalsbestämmelsen. 

Eftersom flera av de förtalade männen anses vara offentliga personer finns 

utrymme för domstolarna att beakta denna omständighet och föra en 

diskussion om vad sådan offentlighet kan innebära för försvarligheten. Trots 

detta antyds det endast i ett mål att målsägandens offentliga ställning kan 

tala för försvarlighet. Tingsrätten menar dock att kvinnans beskyllning går 

över gränsen för vad en offentlig person bör behöva acceptera. Fallet rör en 

journalist och mannens skyddsintresse anses väga tyngre än kvinnans rätt 

till yttrandefrihet på området, bland annat med hänvisning till att han är 

journalist och inte exempelvis politiker. I jämförelse med de andra 

granskade målen i uppsatsen framstår domstolens diskussion som positiv då 

den åtminstone öppnar upp för möjligheten att målsägandens offentliga 

ställning kan tala för försvarlighet i allmänhet, trots att omständigheterna i 

det enskilda fallet resulterar i en annan slutsats. Domstolarnas resonemang 



 
 

28 

kring politikers ställning är emellertid inkonsekvent. I ett av rättsfallen, där 

målsäganden är politiker, nämner domstolen inte hans offentliga position i 

sin försvarlighetsbedömning. Det av lagstiftaren uttalade syftet att ge 

yttrandefrihet företräde då offentliga personers förfaranden är av 

allmänintresse verkar inte upprätthållas i rättstillämpningen. Varken 

beskyllningar mot politiker eller offentliga personer med svagare offentlig 

ställning betraktas av domstolarna som försvarliga. 

 

I målet där målsäganden är komiker används hans offentliga ställning som 

ett argument mot försvarlighet då kvinnan borde insett att hans position i 

samhället ökar risken för spridning av uppgifterna. Eftersom 

försvarlighetsbedömningen är ett undantag till straffansvar och de 

omständigheter som enligt gällande rätt kan påverka bedömningen 

huvudsakligen handlar om att skydda motstående intressen, däribland 

yttrandefriheten vid kritik mot offentliga personer, bör dessa omständigheter 

användas som argument för att försvarlighet föreligger. Domstolens mening 

att den tilltalade borde beaktat målsägandens offentliga position i sitt 

uttalande, och att hon underlåtit att göra detta har en direkt negativ inverkan 

på hennes möjlighet att undgå straffansvar på grund av försvarlighet, är 

därför både överraskande och långsökt. 

 

4.1.2 Anklagelsens allvarlighetsgrad 

Det står klart att de omständigheter som kan påverka bedömningen av 

försvarlighet, samt vilken inverkan de har, kan och bör komma att ändras 

med tiden. Jämställdhet och behovet av att motverka mäns våld mot kvinnor 

har blivit en viktig politisk fråga. Med tanke på att jämställdhetsarbetet 

prioriterats under senare år borde förståelsen för sexualbrottsoffers rätt till 

bearbetning och upprättelse kunna tänkas öka. Därför kan det vid en första 

anblick bedömas som positivt att domstolarna påpekar att en anklagelse om 

sexualbrott är allvarlig; det kan visa på en förståelse för brottens stora 

konsekvenser för offren. Istället används omständigheten till de beskyllande 
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kvinnornas nackdel i försvarlighetsbedömningarna då en anklagelse om 

sexualbrott anses vara mindre försvarlig än en anklagelse om mindre grova 

brott. Utöver att detta går emot den samhälleliga utvecklingen som nyss 

beskrivits är resonemanget dessutom oförenligt med den rättsliga 

utgångspunkten för försvarlighetsbedömningen. För att bedömningen av 

straffrihet ska kunna ske i två steg ska domstolen utgå från att de aktuella 

uppgifterna är sanningsenliga i sin försvarlighetsbedömning. Utifrån 

domstolarnas tolkning av försvarlighetsbestämmelsen är ett brottsoffers 

uttalande mer försvarligt då hen beskyller någon för ett mindre grovt brott 

än det hen blivit utsatt för. Men ansvaret för den grova gärningen bör ligga 

hos gärningspersonen – den beskyllda mannen – och inte hos brottsoffret – 

den beskyllande kvinnan. Domstolens beaktning av det aktuella brottet som 

mannen beskyllts är i linje med för samhällets anspråk på att bli jämställt 

eftersom sexualbrott betraktas som allvarligare nu än de ansetts vara 

tidigare. Däremot är domstolarnas tolkning och tillämpning av 

förtalsbestämmelsen i de aktuella målen oförenlig med de svenska 

jämställdhetspolitiska målen då resonemanget går ut över de kvinnliga 

brottsoffren.  

 

4.1.3 Syfte att förebygga skada 

Vidare kritik kan riktas mot domstolarnas resonemang angående kvinnornas 

syften bakom utpekandena. Två motiv presenteras av de tilltalade under 

huvudförhandlingarna: att få bearbeta och ventilera sina erfarenheter samt 

att varna andra kvinnor för männen och förhindra framtida skada. Trots att 

förebyggande av skada eller smitta enligt gällande rätt anses kunna göra 

lämnandet av en nedsättande uppgift försvarligt beaktar inte domstolarna i 

något fall att syftet med beskyllningarna varit att varna för männen som 

utsatt dem. Denna påtagliga brist i domstolarnas försvarlighetsresonemang 

bör kritiseras då det talar för att domstolarna i sina bedömningar endast 

beaktar sådana omständigheter som talar mot försvarlighet. Bedömningarna 

består inte av en avvägning mellan motstående intressen, utan snarare ett 
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uppräknande av försvårande omständigheter i förhållande till 

försvarligheten. 

 

4.1.4 Anklagelser med grund långt tillbaka i 
tiden 

Det föreligger en överensstämmelse om att uttalanden kring brottmålsdomar 

som ligger långt tillbaka i tiden inte bör anses vara försvarliga. Detta öppnar 

upp för att beskyllningar gällande brottslighet som skett nyligen kan tänkas 

betraktas som försvarliga. I förtalsmålen berörs omständigheten emellertid 

endast då det är till den tilltalades nackdel – när beskyllningen har sin grund 

långt tillbaka i tiden. Att kvinnornas syfte med utpekandet varit att varna 

andra för nyligen begången brottslighet diskuteras inte i domskälen. Även 

här visar domstolarnas försvarlighetsbedömningar på att de motstående 

intressen som bör skyddas enligt gällande rätt inte väger tungt i praktiken. 

 

4.1.5 Den tilltalades förtroliga krets 

Flera av domstolarna menar att inläggen i de slutna grupperna på Facebook 

inte anses omfattas av det starkt skyddade området som består av personers 

förtroliga närståendekretsar. Medan domstolarnas bedömningar 

överensstämmer med gällande rätt, som stadgar en relativt tydlig gräns för 

vilka uttalanden som omfattas av dessa små kretsar, kan resonemangen på 

ämnet kritiseras utifrån den unika situation som uppstod i och med #metoo-

rörelsen. Eftersom kvinnornas yttranden härrör från rörelsen kan 

avgränsningen av deras förtroliga krets behöva vidgas på liknande sätt som 

den skiljaktige nämndemannen gjort i ett av målen. På grund av de psykiska 

konsekvenser som drabbar sexualbrottsoffer, ofta i form av känslor av skuld 

och skam, kan en öppen dialog om erfarenheterna med andra som blivit 

utsatta för samma eller liknande brott vara till stor hjälp i bearbetningen av 

traumat. Även om det stämmer att bearbetning inte kräver namngivande bör 

domstolarna ta större hänsyn till de tilltalades behov av att ventilera sina 
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erfarenheter, särskilt i de fall då den tilltalade har skäl att tro att det finns 

fler i gruppen som fallit offer för mannens brottslighet. 

 

4.1.6 Offentliga utpekanden 

Liknande kritik kan riktas mot domstolarnas bestämda uppfattning att de 

offentliga utpekandena inte i något fall kan tala för försvarlighet. Trots att 

Stockholms tingsrätt visar förståelse för vikten av namngivningar i #metoo-

rörelsen vägs den tilltalades avsikt att delta i rörelsen inte in i 

försvarlighetsbedömningen. Medan offentliga utpekanden kan framstå som 

uppenbarligt oförsvarligt i många andra sammanhang bör detta inte anses 

vara ett av dem. På grund av den tystnadskultur som präglar dialogen om 

sexualbrott samt det skuldbeläggande som sexualbrottsoffer ofta får utstå 

bör domstolarna använda förståelsen för de positiva konsekvenser som 

#metoo-rörelsen för med sig i sin rättstillämpning. Istället bedöms de 

förtalsmål som är ett resultat av en kraftig reaktion på mäns våld mot 

kvinnor bedöms på samma sätt som om uttalandena skett i ett vakuum där 

inget systematiskt förtryck existerar. 

 

4.2 Domstolarna bör ta större hänsyn till 
kvinnornas yttrandefrihet 

Genom analys av fem förtalsdomar med koppling till #metoo-rörelsen 

kritiserar uppsatsen domstolarnas försvarlighetsbedömningar ur ett 

genusrättsvetenskapligt perspektiv. I bedömningen av de berörda domarna 

talar mycket för att domstolarna bör omprioritera vikten av de motstående 

skyddsintressen som ska beaktas i försvarlighetsbedömningen i sina 

tolkningar och tillämpningar av förtalsbestämmelsen. Varje enskilt fall är 

visserligen en helhetsbedömning och kritik mot 

försvarlighetsbedömningarnas specifika aspekter innebär inte nödvändigtvis 

att domstolarnas slutsatser bör betraktas som felaktiga. Sammantaget är 
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dock bedömningarna oproportionerligt negativa för de tilltalade kvinnorna 

med tanke på de omständigheter i varje mål som enligt gällande rätt talar för 

uttalandenas försvarlighet. Det finns ett större utrymme för rättstillämparen 

att argumentera till de tilltalade kvinnornas fördel än vad som nyttjas. 
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