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1. Inledning 

 

”Segrarens ära är den besegrades heder.”, 

-spanskt ordspråk 

 

Ärekränkningar, och då främst i formen av förtal, har på senare år rönt mycket 

intresse från media och allmänheten, då med stark anhopning runt skribenter på 

Internet, ex.v. bloggare.  Min inledande åsikt är den att vi bör ha nått den kultu-

rella utvecklingen i samhället där ära inte är något som avgör en persons existens 

på samma sätt som tidigare i tiden. Som exempel på detta kan nämnas de gamla 

landskapslagarna där fängelsestraff var något som hörde till ovanligheterna. Vanli-

gare var offentligt utdömda straff, utförda i syfte att bringa skam över gärnings-

mannen likväl som att avskräcka. Man kan i viss mån argumentera för att avsak-

naden av fängelsestraff berodde på maktens då begränsade resurser, om det ens 

fanns en tillräckligt stark makt att ta kontroll över lag och ordning. Även senare 

lagstiftning utlämnade nästan helt fängelsestraffet som påföljd.1 

    Hur som helst så var den personliga hedern och äran annorlunda värderad förr 

än vad den är idag, men med det är det inte sagt att personlig ära och heder är 

överspelat. Betoningen bör enligt mig likväl ligga i den väsensskillnad som förelig-

ger mellan kränkt ära och känslor av skam och rädsla (som är vanliga känsloytt-

ringar i samband med just ärekränkningar). 

    Den romantiska bilden av ära kan bestå av den ensamma hjälten som betvingar 

sina (helst illvilliga) fiender eller idrottaren som besegrar alla odds och därmed 

vinner ära. Att ”man vinner ära” är ett relativt vanligt förekommande uttryck, 

även om man mest hör det idag då innebörden är att inga egentliga priser finns. 

 

1.1 Syfte 

 

Förolämpningar och förtal är och kommer att fortsätta att vara en del av mänsk-

liga samhällen. Konflikter mellan människor uppstår kontinuerligt och lagstift-

ningens syfte borde primärt anses vara att hantera just dessa. Som trivialt exempel 

kan mord nämnas; en reglering rörande att det inte ska (fritt) tillåtas uppkommer 

naturligt – annars skulle samhället inte kunna anses som ordnat eller fungerande. 

                                                           
1 Hofer, Hanns von, Brott och straff i Sverige: historisk kriminalstatistik 1750-2010, 4:e uppl., Krimino-
logiska institutionen, Stockholms universitet, Stockholm, 2011, s. 183. 



 
 

3 
 

    Att livet skyddas är inget som bör få någon att höja på ögonbrynen. En död 

kropp vittnar om reella följder av brott mot person, då vi talar om mord, var av-

siktligt. Brott mot person innefattar även angrepp mot någons ”inre”. Med min 

uppsats önskar jag ringa in och i viss mån beskriva följderna av angrepp som 

p.g.a. sin natur inte är fysiska. Genom att avgränsa ”icke-fysiska angrepp” till att 

omfatta endast verbala angrepp, indirekta och direkta (d.v.s. ärekränkningsbrott 

sorterade under Brottsbalkens (1962:700) 5:e kapitel), så hoppas jag i alla fall 

kunna problematisera varför både anmälningarna och domarna rörande ärekränk-

ningsbrott har ökat sedan 1960-talat, i en tid då ära både har glömts bort och gjort 

sitt återtåg. 

    Brottsbalken trädde i kraft 1965 men det var först under 80-talet som antalet 

anmälda ärekränkningsbrott och domar tillhörande dessa började stiga från de 

tidigare låga nivåerna.2 Från de mycket låga nivåerna under mitten av 60-talet (då 

antalet ärekränkningsdomar var närmast obefintliga) har antalet domar gällande 

ärekränkningsbrott sedan mitten av 80-talet stigit stadigt.3 Samtidigt har antalet 

anmälda ärekränkningsbrott ökat än mer dramatiskt (se Figur 1 nedan).  

 

Figur 1 

4 

Den ”nya tekniken” (d.v.s. Internet, social media osv.) kan inte fungera som för-

klaring för den initiala ökningen då de stigande nivåerna av anmälningar och do-

mar inträffade tidigare än dess tillkomst. 

                                                           
2 Lise-Lotte Rytterbro, Anita Rönneling & Henrik Tham, Brottsskadeersättning ur brottsofferperspektiv: 
En komparativ studie av Danmark och Sverige, Rapport 2009:4, Kriminologiska institutionen, Stock-
holms uni., s. 97. 
3 Antalet domar per 100 000 inv. för ärekränkningsbrott låg på runt 5 i mitten av 80-talet och 
ligger idag på runt 10.  
4 Graf skapad genom Brottförebyggande rådet, www.statistik.bra.se/solwebb/action/index, Gör 
din egen tabell. 

http://www.statistik.bra.se/solwebb/action/index
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    Intresset för ärekränkningsbrott, då förtal och förolämpningar, har förvisso nått 

nya nivåer under den senaste tiden. Omtanken från media och allmänhetens in-

tresse bör i viss mån kunna förklaras utifrån fallens säregenhet och lockelsen att 

sätta den nya tekniken i en vardaglig kontext. Där syns problemen. Instagram-

målet5 är en symbol för den rådande diskussionen om förtal genom social media 

och de risker som uppstår av att vistas på Internet (alltså, att utsättas för äre-

kränkningar). Vidare är den diskursen väsensskild från den om de initialt stigande 

siffrorna, där tekniken är det som särskiljer de båda. Därav är den diskussionen 

för oss inte av huvudintresse, vi söker förklara ärekränkningarnas karaktär och 

pricka in den kulturella betydelsen i utvecklingen, inte i nuet. Den allmänt rådande 

uppfattningen av brottet eftersöks och vad som har påverkat det, angående kränk-

ning av ära. 

    Syftet kan med andra ord förklaras som individens förhållande till ärekränk-

ningens karaktär. Genom att förklara ärekränkningens natur och hur den föränd-

ras hoppas jag att vi kan få en utvecklad förståelse utav ärekränkningens ställning 

och dess agerande i vårt samhälle. Syftet är att bilda en uppfattning om varför an-

mälningarna och domarna rörande ärekränkning ökade först ett tag efter Brotts-

balkens tillkomst. Till det kommer att gräva i begreppen ära och kränkning, samt 

se hur individen värderar ära (och som vi ska se, heder) och sin egen identitet. 

 

1.2 Metod 

 

Eftersom förklaringen av de ökande anmälningarna och domarna, med beskriv-

ningen av ärekränkningen som begrepp till hjälp, ligger till grund för mitt skri-

vande bör rimligen olika aspekter utöver rättsdogmatiska källor granskas. Sam-

hällets sociala värderingar utvärderas genom att ta del av individuella uttryck av 

ära i olika samhällen. Detta sker stegvis och vägs därefter samman, med en konti-

nuerlig tanke på syftet. P.g.a. detta sorteras uppsatsen under den rättsociologiska 

delen av juridiken, det enligt Hydén tredje paradigmet inom rättsvetenskapen.6 De 

samhällsvetenskapliga aspekterna som frigörs genom rättssociologin passar upp-

satsens syfte genom att vi tillåts sätta de rättsliga reglerna i en samhällelig kontext. 

    Det material som läggs till grund för skärskådningen är anmälningar och domar 

rörande ärekränkningsbrott, lagstiftning och praxis, juridisk doktrin och även an-

                                                           
5 Göteborgs Tingsrätts dom 2013-06-25, mål nr B 705-13. 
6 Hydén, Håkan, Rättssociologi som rättsvetenskap, Studentlitteratur, Lund, 2002, s. 60. 
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nan sådan som härrör från andra samhällsvetenskapliga discipliner. Detta för att 

det juridiska endast tjänar ett visst ändamål för det här arbetet, rent samhälleliga 

och i viss mån psykologiska aspekter är av intresse. Att utelämna dessa vore att 

hindra en naturlig slutpunkt, där sociologiska faktorer är en del av förklaringen. 

Metoden blir därav tvärvetenskaplig, med en stark rättssociologisk prägel. 

    Genom att granska svenska samhälleliga vanor från skilda perioder bakåt i tiden 

har jag som mål att tydligare åskådliggöra vad som skyddas genom ärekränknings-

institutet men också hur individen förhåller sig till detta skydd (arbeten med stark 

regional prägel från arbetarstäder används, deras samlade innehåll bör kunna ge en 

tydlig bild av ära från 1800 och tidigt 1900-tal – den skrala mängd litteratur som 

avhandlar just dessa begrepp ur en bred synvinkel nödgar mig att syna alstret på 

detta sätt). Detta görs för att kunna ta ställning till nämnda instituts ställning idag 

men också för att kunna förklara den ökning av domar som har skett sedan början 

av 80-talet. Som helhet betraktas p.g.a. det ärekränkningsinstitutets karaktär vilket 

hjälper mig och läsaren att bilda sig en personlig uppfattning om annars rent me-

tafysiska begrepp, så som ära och kränkning utav detsamma. 

    Arbetet tar inte uteslutande stöd av inhemska källor, de juridiska begreppen 

heder och ära sätts i kontext med norskt offentligt tryck och litteratur för att på så 

vis garantera de slutsatser som kan dras genom det svenska materialet. P.g.a. ve-

tenskaplig hederlighet utökas inte källorna i dessa sammanhang längre än så, då 

norsk rätt kännetecknas likt annan nordisk som samstämmig med svensk. 

    Begreppen ära och heder i samhällelig kontext tillåter (och befaller) mig att 

granska en vidare krets av källor och litteratur med uteslutande västerländsk prä-

gel. Detta för att begreppen i sig är rotade i en äldre och inte lika (som de juridiska 

begreppen) avskild kontext, där den kulturella spridningen av hedersmotiv, äro-

fyllda begrepp o.s.v. på ett naturligt sätt överskrider de rent rättsliga och nationella 

gränserna. Skillnaden däremellan är också just det som präglar uppsatsen och det 

material som används speglar också denna bild, vilket framgår genom kompare-

ringen. 

    Metodologin, hänförlig till den praxis som framläggs i uppsatsen, utgörs av en 

tanke att belysa de samhälleliga värderingar som ger upphov till domarna. Indivi-

dernas vilja och inställning till ärekränkningsinstitutet påträffas i domarna och 

med anledning av detta sätts inget värde på domen i egenskap av rättskälla och 

såväl tingsrätts- som hovrättsdomar granskars utöver domar från högsta domsto-
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len. Det prejudicerande syftet som högsta domstolens domar gängse har är med 

den rättssociologiska metod som vi brukar oss av inte av högsta värde. 

 

1.3 Avgränsning 

 

Då litteraturen rörande ärekränkningens ställning är relativt fattig är det lätt att i 

sökandet efter målet falla in på villovägar, i önskan att så precist som möjligt söka 

beskriva ärekränkningens karaktär. Mina avgränsningar hänför sig till detta och 

den enkla anledningen att vissa delar inte är av någon betydelse. 

    På grund av detta ämnar jag inte utreda den nuvarande allt mer intressanta 

aspekten av ärekränkningar på internet och genom sociala forum. Där pågår för 

närvarande en levande diskussion och medias intresse är inte fattigt.7 

    Jag har inte heller för avsikt att söka lösningar på eventuella problem som kan 

tänkas uppkomma med tanke på enskilt kontra allmänt åtal. Även om den biten 

kort förklaras i samband med relationen anmälda brott och de som leder till åtal så 

ligger uppsatsens fokus på just ökningen i anmälningar (och i viss mån domar). 

     

1.4 Disposition 

 

Med det sagt ämnar jag behandla två huvuddelar inom ramen för uppsatsen, Äre-

kränkning som begrepp (kap. 3) och Ärekränkningens subjekt (kap. 5), d.v.s. målsägan-

den, brottsoffret, den angripne o.s.v. Brukandet av dessa begrepp skiljer sig åt 

beroende på den situation som beskrivs. Alltså, rör sig om ett riktigt eller hypote-

tisk domstolsfall används målsäganden och för en upplevd ärekränkning anses den 

angripne, den för förtalet utsatte o.s.v. Utöver de två huvuddelarna förs statistik 

fram angående den utveckling som har skett samt möjligheten att återvinna ära (då 

för att belysa ärekränkningens karaktär, främst) och förhoppningen är att sum-

mera de olika delarna för att på så vis finna ett svar.     

    Textens uppdelning har genomförts i syfte att kontinuerligt klarlägga ärekränk-

ningsinstitutets bakgrund och ändamål för att samtidigt väva in de aspekter som 

idag definierar brottsbestämmelserna. Därav en uppdelning mellan ära och kränk-

ning och en tydlig följd av kapitel som förhoppningsvis leder läsaren in på den 

avslutande diskussionen (då ”diskussion” tycks mer träffsäkert beskriver det än-

                                                           
7 Schultz, Mårten, Näthat: rättigheter och möjligheter, Karnov Group, Stockholm, 2013. 
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damål som jag eftersträvar, en ”analys” av de rent metafysiska attribut som an-

grips genom ärekränkningen ter sig aningen gagnlöst för en juridisk text). Först 

behandlas under kap. 3 äran (och dess tillhörande objekt genom förtals- och föro-

lämpningsparagraferna) och under kap. 5 dess subjekt, d.v.s. individen. Dessa två 

kapitel länkas samman med det för uppsatsen kortare kapitelet om kränkning (kap. 

4), vilket i sammanhanget är lämpligt för att avbryta de rent sociologiska kapitel 

som annars dominerar. 

    Vidare tar de olika kapitlen olika avtryck i ärekränkningen, där de inledande är 

förankrade i rättskällor (lagtext, förarbeten, praxis samt doktrin) för att skapa en 

fast bas i tanken gällande ärekränkning. 

    Den avslutande diskussionen (men även vissa mindre delar i kap. 3) kommer att 

huvudsakligen bestå av öppna argument, vilka skiljer sig från de i rättskällorna 

bundna.8 Detta för att den problematik som ärekränkningen i det här hänseendet 

vållar följdriktigt inte grundar sig i rent juridiska frågor, även om lösningen möjli-

gen kan finnas i just juridiken. Genom att föra öppna argument tillåts jag försöka 

övertyga läsaren om ärekränkningens problematiska ställning utifrån ett samhälls-

perspektiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Hessler, Henrik, Hornwall, Margareta & Ekelöf, Per Olof (red.), Festskrift till Per Olof Ekelöf, 
Norstedt, Stockholm, 1972, s. 567-585. I artikeln Bundna och öppna argument av Folke Schmidt. 
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2. Brottsbalkens 5:e kapitel (förtal och förolämpning) 

 

Rimligen bör en kort sammanfattning av Brottsbalkens femte kapitel framläggas 

för att på så sätt sätta det hela i sin kontext. Man får möjlighet att bilda sig en kla-

rare uppfattning innan andra, mindre deskriptiva, kapitel tar vid. Kort kan sägas 

att för förtal så krävs det att (1) uppgift lämnas i syfte att (2) utsätta någon för and-

ras missaktning.9 

    Med missaktning menas att attityden gentemot den som utsätts försämras, ”vär-

dera (alltför) lågt” enligt nationalencyklopedins ordlista.10 För att uppfylla kraven 

på förtal enligt BrB krävs det inte att missaktning har framkallats utan uppgiften 

ska kunna tjäna det syftet.11  

    Förtal är ett uppsåtsbrott, det krävs alltså uppsåt att lämna en uppgift men 

också att framkalla missaktning.12 Hur det ska tolkas är i viss mån oklart. En man 

fälldes i NJA 1992 s. 594 för förtal efter att ha visat en i hemlighet inspelad film 

där man kunde se honom ha samlag med målsäganden. HD nådde slutsatsen att 

mannen inte haft uppsåt att sprida missaktning i och med filmen. Det sätt på vil-

ket samlaget hade ägt rum ansågs heller inte nedsättande för kvinnans ära men 

visandet av filmen kunde ge uppfattningen att kvinnan samtyckte till detsamma och 

det i sig ansågs vara ägnat att utsätta henne för andras missaktning. Resonemanget 

är, i mitt tycke, ansträngt då mannens syfte uppenbarligen inte var att sprida miss-

aktning även om kvinnan tog illa vid sig. En polis fälldes för förtal i Hovrätten 

(HovR) efter att ha ringt till Allmänna Arvsfonden och lämnat uppgift om att en 

person som av dem erhöll ekonomiskt stöd för ungdomsverksamhet tidigare hade 

blivit fälld för barnpornografibrott och sexuellt utnyttjande av underårig.13 Det 

kan diskuteras huruvida polisen i fråga verkligen hade uppsåt att framkalla just 

missaktning. Tillvägagångssättet i rätten är dock att fingera uppsåt i det meddelande 

som lämnandet av uppgiften bär. På så sätt fann HD i NJA 2003 s. 567 att Ex-

pressens chefredaktör med uppsåt ägnade utsätta målsäganden för andras miss-

aktning, då som en följd av att det stod klart att uppgiften skulle förmedla intryck-

                                                           
9 5 kap, 1 § Brottsbalken (1962:700). 
10 Missakta, Nationalencyklopedin, 2013-10-23, www.ne.se/sve/missakta. 
11 Jareborg, Nils & Friberg, Sandra, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, Iustus, Uppsala, 2010, s. 
69. 
12 Holmqvist, Lena, Brottsbalken: en kommentar. D. 1, (1-12 kap.): brotten mot person och förmögenhetsbrot-
ten m.m., 6., [omarb.] studentutg., Norstedts juridik, Stockholm, 2009, s. 5:18. 
13 Svea Hovrätt dom 2010-10-14, mål nr B 3372-09. 
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et av att målsäganden skulle medverka i en pornografisk film vilket fick anses ned-

sättande (se även NJA 1990 s. 231).14 

    För att kunna (ned)värderas krävs det vidare att uppgiften har spridits till andra, 

vilket kan vara medlemmar i en förening som även den drabbade är ansluten till, 

men även det allmänna anseendet avses. Det allmänna anseendet kan omformule-

ras till allmänt rådande anseende, då en nations samlade medvetande över en 

längre tid är flyktigt. Det senare omfattar alltså en större grupp av människor.15 

Enligt Friberg och Jareborg skyddas härigenom andra, vilka enligt dem i sig inte 

besitter ett ”gott rykte eller namn”.  

    Missaktning uppkommer genom olika tillmälen eller uppgifter beroende på 

vilka som menas med andra. Som en medlem i samhället (större gruppen) kan 

missaktning uppkomma genom att sammankopplas med allmänt negativa karak-

tärsegenskaper eller dylikt. Som en medlem i ex.v. en nykterhetsförening upp-

kommer logiskt sett missaktning (eller i alla fall grund för missaktning) om man 

beskylls för att ha druckit sig berusad, något som inte bör leda skada på det all-

männa anseendet. 

    Uppgiften kan utgöras av en beskyllning för en handling eller ett levnadssätt. Det 

kan röra sig om vitt skilda påståenden; att en domare handlägger mål partiskt;16 att 

ha medverkat i en pornografisk film.17 Uttalanden av hypotetisk karaktär, att nå-

gon i framtiden kommer att handla på ett klandervärt vis ska inte kunna förstås 

som en förtalshandling i lagens mening. Uppgiften ska utgöras av en menat fak-

tum och den kan i teorin beröra någons karaktär eller att någon blivit utsatt för en 

gärning, vilket leder till missaktning. Detta är en skillnad mot den gamla bestäm-

melsen i Strafflagen.18 Avgörande för om det är en uppgift eller inte bör kunna 

avgränsas till om det går att bevisa påståendet eller inte. Det kan annars inte räk-

nas som förtal att framföra rena omdömen om en individ,19 även om omdömena 

säkerligen i relativt många fall är ämnade att bringa skam över individen i fråga.  

    Genom förtalsbestämmelsen avser lagstiftaren att skydda enskildas objektiva ära, 

alltså det rykte som man har hos andra. Den subjektiva äran, d.v.s. ens egen upp-

                                                           
14 Vidare vittnar justitieråd Freyshuss skiljaktiga mening angående uppsåtet om en skör balansgång 
gällande förtalandets karaktär. 
15 SOU 1953:14, s. 201. 
16 NJA 1974 s. 181. 
17 NJA 2003 s. 567. 
18 Se SL 16 kap. 6-7 §§, vilka talar om beskyllning för ”bestämt brott eller visst slag av brott” eller 
”gärning eller last”. 
19 Svea Hovrätt dom 2009-03-20, mål nr B 9489-08 där hovrätten ogillade åtalet där en individ på 
sin blogg på internet kallade målsäganden för ”snuthora”. 
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fattning om sitt värde, självkänslan, skyddas genom bestämmelsen om förolämpning. 

Den nedvärderande yttringen måste d.v.s. rikta sig direkt mot den avsedda perso-

nen. För det fallet att både förtal och förolämpning begås samtidigt konsumeras 

den senare av den förra. 

    Förolämpningen kan komma till stånd genom tre olika typer. Dessa är (1) Ver-

balinjurier, ex.v. ett skällsord eller ett tillmäle; (2) Formalinjurier, ex.v. att uppvisa en 

skymfande bild eller att tydligt uppvisa underlåtenhet på att bete sig hövligt; (3) 

Realinjurier, kränkande beteenden riktade mot någons kropp, ex.v. en spottloska. 

    Formalinjurier kan räknas till den typen av skymfliga beteenden som vi i mycket 

större utsträckning idag har vant oss att tolerera. För uppsatsens skull är den typen 

av förolämpning intressant, då den speglar en tidstypisk syn på ära och kränkning 

av den, men i straffrättsligt hänseende bör den kunna betecknas som utdaterad. 

Realinjurier konsumeras av diverse andra brott, ex.v. ofredande.      

    Majoriteten av fällande domar för förolämpning på senare år behandlar rasist-

iska tillmälen eller yttranden i samband med polisingripanden, då med den åtalade 

på båda sidor av polisyrkesrollen.20 Huruvida befolkningen i sig har blivit mer 

rasistisk eller om ett ökat medvetande från rättsväsendets och medias sida har 

påverkat de utsatta (eller vice versa) är vanskligt att svara på. Några generella slut-

satser p.g.a. detta bör dock inte dras då antalet domar i sammanhanget är få. 

    Vid båda dessa ovan behandlade brott ska en bedömning gällande socialadekvan-

sen göras. Straffrättskommittén betonade under förarbetet till BrB att sanningsbe-

visning i högre mån skulle komma att vara av betydelse, då i det fall att uppgiften 

har konstaterats vara kränkande (något som i viss mån kritiserades på remissnivå 

och av departementschefen).21 För att kunna avgöra om det var påkallat att lämna 

uppgiften (något som medför ansvarsfrihet) måste uppgiften antas vara sann eller 

att den som lämnade den hade skälig grund att hålla den för sann. I det ovan hän-

visade rättsfallet, där en polis lämnade uppgift till Allmänna Arvsfonden, fann 

HovR att den tilltalade inte hade försvarliga skäl att handla på så sätt – detta som 

en konsekvens av att den verksamhet som bedrevs med hjälp av målsäganden inte 

riktade sig till minderåriga utan personer i åldrarna 18-25 år. Som jämförelse kan 

refererade NJA 1990 s. 231 nämnas där en omplacering av en rådman ledde till att 

                                                           
20 Se NJA 2008 s. 470 där en polisman åtalades för skymfliga tillmälen yttrade gentemot en bilist, 
NJA 1994 s. 557 där förolämpande yttranden fälldes vid ett polisingripande och RH 2011:4 där en 
elev fälldes för rasistiska yttranden. 
21 Prop. 1962:10 del B, s. 141. 
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uppgifter om dennes mentala hälsa anslogs och fick omfattande spridning. Det 

ansågs inte försvarligt att ha anslagit uppgiften om den förtalades mentala hälsa. 

    Vidare finns bestämmelsen om Förtal av avliden under 5 kap. 4 §, vilken anser 

skydda den framlidnas frid men även de närstående efterlevande från sårande till-

mälen riktade gentemot den framlidna.  

 

2.1 Enskilt åtal  

 

Majoriteten av brotten i BrB faller under allmänt åtal vilket betyder att det an-

kommer på åklagaren att åtala, där plikten att göra så antingen kan vara tvingande 

eller fakultativ, d.v.s. åtalsunderlåtelse.22   

    Bestämmelserna rörande ärekränkning problematiseras, eller kompliceras i alla 

fall, av att det är upp till den utsatta individen själv att föra talan inför rätten, det 

är m.a.o. ett målsägandebrott. Detta är en följd av BrB 5 kap. 5 §. Vad en målsä-

gande ska förstås som framgår om man läser i Rättegångsbalkens (1942:740) 20 

kap. 8 § 4 st., ”Målsägande är den, mot vilken brott är begånget eller som därav 

blivit förnärmad eller lidit skada.” 

    I undantagsfall kan allmänt åtal föras av åklagaren, ofta med anledning av att 

målsäganden är underårig eller att åtal är påkallat ur allmän synpunkt. På grund av 

lagtextens utformning föreligger det för åklagare att i regel avvisa de flesta an-

mälda ärekränkningsbrott. Det utkom år 2012 från Åklagarmyndigheten en rätt-

promemoria som i viss mån klargjorde för i vilka fall allmänt åtal kan väckas, då 

det alltså är påkallat ur ”allmän synpunkt”. Spridning av; filmer eller bilder av sexu-

ell art; uppgifter av sexuell art; omfattande spridning av beskyllning(ar) för allvarlig 

brottslighet eller uppgifter som kan komma att riskera hela den utpekades sociala 

existens.23  

    Av de 7700 anmälningar som kom in till polisen år 2011 beslutade åklagaren i 

3% av fallen att väcka allmänt åtal och utöver dessa fall har ytterst få enskilda åtal 

kommit upp till rätten.24 

    Många känner att de har utsatts för ett ärekränkningsbrott men ytterst få av 

dessa anmälningar leder till någon dom eller att åtal förs inför rätten (av statistik 

tillgänglig på Bra.se framgår att 2012 anmäldes 12 838 fall av ärekränkning men att 
                                                           
22 20 kap. 7 §, Rättegångsbalken (1942:740). 
23 RättsPM 2012:1, s. 11. 
24 Emanuelsson, Isabelle. (2012), Ärekränkning i en ny tid: Om förtal och förolämpning som målsägande-
brott, Examensarbete, Uppsala Uni., Juridiska Institutionen, s. 12. 
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det endast i 24 fall ledde till en fällande dom, d.v.s. en (1) promille – se Brott & 

statistik › anmälda brott resp. personer lagförda för brott). En av förklaringarna 

kan ligga i att individen, målsäganden, uppenbarligen inte sitter på samma resurser 

och redskap som rättsväsendet då det kommer till att ansamla bevis och företa en 

utredning.25 Andra anledningar är svåra att spekulera i. Huruvida det är beroende 

av att individen, då den inser att det är upp till honom; värderar det uppfattade 

brottet lägre i relation till det arbete som krävs av honom; känner sig bortkommen 

i det rättsliga systemet, är utsiktslöst att spekulera i utan att företa omfattande 

utredningar. Det finns inga andra brott i BrB där det ankommer på målsäganden 

att väcka åtal. En av anledningarna till denna för ärekränkningarna säregna situat-

ion kan vara den kraftiga nedgången av ärekränkningar som föregick brottsbal-

kens ikraftträdande.26 

 

2.2 Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen 

 

Genom Tryckfrihetsförordningen (1949:105) (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen 

(1991:1469) (YGL) garanteras medborgarna i landet en rätt att uttrycka sig i 

skrift27 och genom yttranden med hjälp av olika kommunikationsmedel, ex.v. ra-

diomeddelanden, offentligen uttryckta tankar och ”i övrigt lämna uppgifter i vilket 

ämne som helst”.28 

    Det kommunikationsmedel som erhåller ett utgivningsbevis blir därmed omfattade 

av grundlagarna, vilket innebär att det endast är den ansvarige utgivaren som kan 

hållas ansvarig för brott med nämnda tryck- och yttrandefrihetsgrundlagar.29 Ut-

givningsbevis omfattar automatiska webbsidor som är sammankopplade med me-

diaföretag, vilka är bärare att ett tidigare utgivningsbevis (genom den s.k. databas-

regeln), genom antingen TF eller YGL. Webbsidor där kommentarer tillåts omfat-

tas av grundlagsskyddet förutsatt att de modereras och alltså kan ändras endast av 

den som driver verksamheten, där omodererade kommentarsfält till bloggar alltså 

inte omfattas av grundlagsskyddet och där de som lämnar uppgift i och med sin 

kommentar blir ansvarig (förutsatt att den strider mot lagen). 

                                                           
25 Jareborg & Friberg, a.a., s. 84. 
26 Se kap. 5.3 för en mer utförlig diskussion.  
27 1 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen (1949:105). 
28 1 kap. 1 § Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469). 
29 TF 8 kap. 1 § resp. YGl 6 kap. 1 §. 
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    Brott mot ovanstående friheter regleras genom 7:e resp. 5:e kap. i TF och YGL. 

Kort kan nämnas att brottsbestämmelserna rörande förtal- och förolämpnings-

brott i stort är identiska med de som återfinns i BrB. 

    Rätten att fritt yttra sig i både tal och skrift är något som medborgare här i lan-

det värderar mycket högt och anser hedersvärt i sig. Dock är det en vanlig miss-

uppfattning att denna rätt bör vara oinskränkt, åtminstone anses det allvarligt att 

göra inskränkningar i den.  

    I TF anförs att tryckfriheten är en grundval i ett demokratiskt statsskick och att 

den som har att döma i ett tryckfrihetsmål hellre ska fokusera på syftet än fram-

ställningssättet. Med det i åtanke vilar yttrande- och tryckfriheten på åsikten att 

rätten att framföra sina åsikter ska vara oinskränkt men att åsikterna i sig naturligt-

vis ska kunna medföra sanktioner och eventuellt straff. Brottsbestämmelserna om 

ärekränkning är exempel på detta. Med det sagt kan inte alla förklaringar gällande 

inskränkningar i yttrande- och tryckfriheten bortses ifrån p.g.a. att rätten att fram-

föra dem kvarstår, det bör behövas tydligare resonemang än så. 

 

2.3 Kriminaliseringen av (brott och) ärekränkning 

 

Den historiska aspekten av ärekränkning redogörs för under nästkommande kapi-

tel. Den här rubriken är tillägnad genomgången av den nutida ärekränkningsens 

kriminalisering i ljuset av berörd litteratur och ovan framförda synpunkter.  

     För att en kriminalisering ska anses som legitim eller i alla fall påkallad formul-

eras, beroende på vem man frågar, särskilda kriterier som helst ska uppfyllas. Man 

kan anta principiellt olika ståndpunkter initialt, ex.v. liberala eller konservativa 

sådana, vilket då påverkar synen på just kriminalisering. Men, det kan till en början 

påpekas att menliga handlingar, sett isolerade, inte bör räcka för att påkalla en 

kriminalisering.30 Att svika en vän i en svår situation sätter säkerligen negativa 

avtryck i den utsattes vardag men den är för den sakens skull inte kriminellt att 

handla så. En stark storm och en illvillig individ kan orsaka lika stor skada på ex.v. 

ett hus men stormens skada är reducerad till skadan och inte den uppsåtliga hand-

lingen som ligger bakom i individens fall. 

    Vidare lade Åklagarutredningen genom offentligt tryck ut rekommendationer 

för när en kriminalisering hur man ska värdera vikten av ny kriminalisering. 

                                                           
30 Green, Stuart P., Introduction: Feinbergs moral limits, and beyond, Buffalo Criminal Law Review, 2001, 
s. 1. 
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1) Ett beteende kan föranleda påtaglig skada eller fara. 

2) Alternativa sanktioner står inte till buds, skulle inte vara rationella eller 

kräva oproportionerligt höga kostnader. 

3) Straffsanktion krävs med hänsyn till gärningens allvar. 

4) Straffsanktionen skall utgöra ett effektivt medel för att motverka det icke 

önskvärda beteendet. 

5) Rättsväsendet skall ha resurser att klara den eventuellt ytterligare belast-

ning som kriminaliseringen innebär.31 

 

De uppräknande punkterna bör ha lika stor bäring på befintlig sådan, rimligen. P. 

2 framstår som uppenbar, satt i kontext med p. 3. Då handlingen i sin karaktär 

anses som särskilt allvarlig och genom p. 1 anses kunna föranleda skada eller fara 

bör rimligen krav på tyngd bakom viljan att få bort det oönskade bete-

ende/handlandet anses som befogade, alltså kriminalisering. Vad som sorteras 

under ”påtaglig skada eller fara” är varierande. Satsen lämnar det öppet för den 

som ämnar kriminalisera att rationalisera behovet av detsamma genom att själv 

definiera ”skada eller fara”. I förarbetet till BrB påtalar departementschefen att 

förtal är att anse som ”farliga angrepp”, med diffusa exempel på detta.32 Vidare 

kan man diskutera vari skadan verkligen ligger vid minskad självkänsla, i strikt 

mening. Ett påstående om skadad självkänsla är inte detsamma som verklig skada. 

    Skada måste fyllas med ett innehåll för att man ska kunna ta ställning till 

huruvida handlingen bakom den är att anse som olaglig. Om man anser att mora-

len väger tyngst måste man rimligen godta att samhället vilar på en moralisk kon-

sensus. På samma sätt som man då ”skadar” en individ genom en handling ”ska-

dar” man också samhället.33 Gällande ärekränkning krävs till att börja med en mo-

ralisk konsensus för att påvisa den missaktning som uppstår i och med förtal, 

detta sett till hela samhället (d.v.s. inom landsgränserna) men också inom gruppen. 

På överstatlig nivå vilar principen om alla människors lika värde, vilka har kommit 

att påverka framförallt brottet förolämpning.34 

    I förarbetet till de nuvarande brottsbestämmelserna för ärekränkningsbrott 

berörde departementschefen vid olika avsnitt det praktiska värdet av ärekränk-

                                                           
31 SOU 1992:61, s. 111. 
32 A.prop., s. 141. 
33 NOU 2002:4, avsnitt 4.2.2 st. 3. 
34 Angående anspelningar på etnicitet och sexuell läggning. 
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ningsbestämmelserna och att det kan ifrågasättas.35 Vi har tidigare sett den stora 

diskrepansen mellan anmälningar och domar rörande förtal.36 Senare uppkomna 

domar påvisar tillsammans med ovanstående förklaringar en brist i lagstiftningen 

eller i alla fall en tydlig skillnad mellan lagstiftning och allmänhetens tro på lag-

stiftningen. 37 

    Lagstiftningen rörande ärekränkning präglas av avvägningen mellan viljan att 

motverka antisocialt beteende och handlande och viljan att värna om yttrandefri-

heten. Därav följer att man vid förarbetena till BrB stävjade intrången i nämnda 

frihet genom att tillmäta uppgiften som sprids i och med förtalet ett viss mått av 

bestämdhet, men att det vid brottet förolämpning inte erfordras något liknande.38 

På likande vis har yttrandefriheten påverkat ansvarsfrihetsgrunderna i förtalspara-

grafens andra stycke, där det i vissa fall anses ”försvarligt att lämna uppgift i sa-

ken”. 

    Vidare kan bäringen av ärekränkningens kriminalisering ifrågasättas. I och med 

att folks normkännedom för det mesta kan betecknas låg39 kan riktigheten i upp-

fattningen inom samma grupp om ärekränkningsbrotten i alla fall diskuteras. Gäl-

lande ärekränkning verkar den offentliga debatten inte närmare omfatta äran utan 

mer kränkningen eller den personliga upplevelsen av att utsättas för andras kränk-

ningar. I doktrinen dryftas näthat, vilket genom sin språkliga utformning ter sig 

som ett från ärekränkningen väsensskilt begrepp. Den nuvarande omfattningen av 

kriminaliserade handlingar anses av vissa sakna rationell grund och genom sin 

mångfald påverka kriminaliseringarnas effektivitet.40 

    Den ständigt ökande mängden av kriminaliserade handlingar kan anses spegla 

en konservativ rättstradition, där man konstant ämnar beivra handlingar som får 

anses strida mot det bestående samhället. Måhända skulle ärekränkningsbrotten 

tjäna sitt syfte mer effektivt, eller i tydligare samstämmighet med det allmänna 

rättsmedvetandet, genom att utgöras av en grund för skadestånd, frånkopplad 

straffrätten eller att den omformulerades till att se till det medium där kränkningen 

äger rum.  

    Emellertid är lagar mänskliga påfund och finns till för att reglera samhällslivets 

verkningar. Att då anta utgångspunkten att en viss lag skyddar fel subjekt, sett hi-
                                                           
35 A.prop., s 141 ff. 
36 Se kap. 2.1. 
37 Göta Hovrätt dom 2013-10-16, mål nr T 107-13. 
38 A.prop., s. 143. 
39 Asp, Petter & Ulväng, Magnus, Kriminalrättens grunder, Iustus, Uppsala, 2010, s. 59. 
40 A.a. 
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storiskt, kan framstå som alltför teoretiskt och inte verklighetsförankrat. En lag 

kan ändra karaktär och ges nytt innehåll för att inte utdateras. Angående äre-

kränkning kan det inte sägas att detta har skett explicit men domaren besitter i och 

med sitt ämbete en viss möjlighet att tolka brottsbestämmelserna utifrån förarbe-

ten eller doktrin. Det har genom förarbetena till framförallt förtal lämnats öppet på 

den punkten, att angreppen i sig inte har preciserats och att skadan inte definieras 

som skadad ära, en genomgående trend i förarbetet är istället begreppet ärekränk-

ning. På så sätt definieras brottet men inte dess betydelse. Därmed ges brottsbe-

stämmelsen enligt min uppfattning en längre hållbarhet.  

 

”Att fortlöpande föryngra det gamla efter mönster från det nya 

synes mig böra vara ledstjärna för domstolarnas rättskapande 

verksamhet”41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 Herlitz, Nils (red.), Festskrift tillägnad Nils Herlitz, Norstedt, Stockholm, 1955, s. 297. I artikeln 
Domaren som lagtolkare av Folke Schmidt. 
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3. Ära och samhällets utveckling 

 

Ära, synonym till heder,42 är en beteckning rörande en individs karaktärs anseende 

i samhället och inom gruppen, något förenklat. Kopplingen till handlingar och 

uppnådd ära som genom nationalencyklopedin framläggs överensstämmer inte 

med den syn på ära som talas om vid brottslig kränkning av ära, i alla fall inte sett i 

ljuset av det nedan berörda allmänna anseendet (kap. 3.1). För det fallet att anse-

endet skadas inom gruppen, en medlem i en nykterhetsförening beskylls ex.v. för att 

ha druckit sig berusad, skadas rimligen äran (i viss mån beroende på samman-

hanget).43 

    Redogörelsen för heder lutar åt en mer inneboende karaktärsegenskap vilken 

belyses i och med att de allmänt accepterade normerna i samhället följs. 44 I mot-

sats till ära, som samlas genom gärningar, påvisas heder genom ens handlingar. He-

der kan sett i ljuset av detta liknas vid en metafysisk varelse som existerar genom 

den fysiska kroppen medan ära är ett ljus, som ansamlas och förstärker individens 

skimmer. 

    Idén om heder har en tendens att göra sig påmind i situationer då den attacke-

ras, inte då den uppvisas.45 Motsatsvis kan påpekas att ära vanligen åsyftas i situat-

ioner då den samlas (ex.v. idrottssammanhang, politiska aktioner, krigssituationer 

o.s.v.). Det intressanta är vilken betydelse ord har och vilken betydelse de har för 

vår uppfattning om vad de beskriver. 

 

”The meanings which a single word has in different contexts, 

or had in the forgotten past, are guides to the premises 

which underlie its daily conscious usage, but daily usage is 

indifferent to contradictions arising between its various sens-

es, and leaves them to be sorted out at the level of action---

”46 

 

                                                           
42 Ära, Nationalencyklopedin, 2013-09-11, www.ne.se/sve/ära/O402592. 
43 Det anseende som en idrottsman får anses ha byggt upp bör rimligen betecknas som ära, som 
kan smädas genom missaktningsämnade uppgifter. Det anseende som skadas utan någon egentlig-
en koppling till förlust av samlat anseende (ex.v. en medarbetare smädas genom nedsättande 
kommentarer rörande hans privatliv) bör betecknas som heder. 
44 Heder, Nationalencyklopedin, 2013-09-11, www.ne.se/sve/heder. 
45 Péristiany, Jean G. & Pitt-Rivers, Julian Alfred (red.), Honor and grace in anthropology, Cambridge 
Univ. Press, Cambridge, 1992, s. 3. 
46 A.a., s. 217. 
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Orden vi säger berättar mycket om vad vi menar, vilket är självklart, men ofta 

leder orden oss också till att uppfatta saker olika och leda våra tankar. Den finska 

svordomen perkele, vilket idag kan översättas till ”Djävulen”, var från början ett 

namn på den uiguriska åskguden (och då alltså något av en motsats till den nuva-

rande betydelsen). På samma sätt kan ära mycket väl ha en annorlunda mening i 

folks medvetande idag än vad begreppet tidigare hade, ordets beskaffenhet kan 

likaledes ha kommit att betyda något annat i lagstiftarens mening – om än implicit 

snarare en explicit. Ordens mening skiftar konstant och vad mottagaren och med-

delaren föreställer sig att ordet betyder kan variera.  

    Ärekränkande ord kan skifta mening och fortfarande anses som ärekränkande. 

Med smädelsen hora menade angriparen under 1600-talets Stockholm att den för 

smädelsen utsatte var en gift och otrogen kvinna. Idag har det skiftat till att i alla 

fall oftare beteckna en osedlig och sexuellt lössläppt kvinna som ligger med många 

män. 

    Det ovan påstådda bör också påverkas av om orden i jämförelse med andra 

framstår som annorlunda. Se kränkt resp. sårad, där det förra idag mycket kommit 

att beteckna en viss status som berättigad till ersättning och det senare ett uttryck 

för att självuppfattningen genom angrepp har kommit att värderas lägre.47 Med 

detta i baktanke överensstämmer begreppet heder bättre med vad som åsyftas i 

förtalsbestämmelsen. Trots detta kommer jag även i fortsättningen att använda 

begreppet ära (men inte då jag faktiskt talar om heder), då det är den faktiska or-

dalydelsen i lagrummet. 

    Svårigheten i att definiera angreppsobjektet då det kommer till ärekränkning har 

redan påtalats vid upprepade tillfällen.48 Ordet ära besitter vitt skilda tolkningar 

vilket bör ha sin grund i att det avser beskriva något abstrakt och icke påtagligt. 

Den subjektiva åsikten om ordet är då i högsta grad något som formar det, då 

känslan av ära skiftar från individ till individ. Genom att försöka se bort från dessa 

sidospår, de rent avgränsade betydelserna av ära (så som en handlares ära, en 

prästs ära eller en idrottares ära), och lyfta blicken mot högre intressen som lag-

                                                           
47 Andersson, Håkan, Kränkningens allvarsgräns – distinktionen mellan privat och professionell toleransnivå, 
Infotorg Juridik, 2013-10-18. 
48 Bjerre, Andreas, Om rättstridighetsrekvisitet vid förtalsförbrytelserna, Norstedt, Diss. Stockholm: 
Högsk.Stockholm, 1910, s. 101, se även Nelson, Alvar, Rätt och ära: studier i svensk straffrätt, Lun-
dequist, Diss. Uppsala: Univ.Uppsala, 1950s. 409. 
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stiftaren hittills har ämnat skydda kommer ordet, för oss, förhoppningsvis att 

klarna.49 

    Den relativa sidan av ära kopplas i regel samman med den subjektiva, den egna 

självkänslan, samtidigt som den objektiva kopplas samman med andras tankar om 

individen. Den objektiva sidan, förtal, är i högsta grad relativ och man kan däri 

göra ännu en uppdelning på det allmänna anseendet och äran inom gruppen (ex.v. en 

brottslings status inom ett kriminellt nätverk – vad jag kallar de rent avgränsade 

betydelserna av ära). Det som någon uppfattar som förtal uppfattar inte någon 

annan som detsamma och tvärtom.  

    Det är vidare intressant att notera hur angrepp på den objektiva äran leder till 

försämringar på den subjektiva äran och hur de hänger ihop.50 Om en individs 

anseende i samhället minskar bör det i regel kunna anses vara kännbart för denne, 

vilket alltså kan leda till konsekvensen att känslan av värde hos individen själv 

sjunker. Förtal täcker alltså en större del av äran och skyddar mer av individen än 

förolämpning. I linje med detta konsumerar förtal förolämpning, ex.v. i en situation 

där någon förolämpas framför flera andra och där uttalandet som utgör föro-

lämpningen även omfattas av förtalsparagrafen. 

    För att på ett tillfredsställande vis söka svar på ärekränkningens ställning i 

svensk rätt och om reglerna verkligen möter verkligheten tilldelar vi uppdelningen 

mellan det allmänna anseendet och äran inom gruppen varsitt underkapitel. 

 

3.1 Det allmänna anseendet 

 

Det allmänna anseendet kan liknas vid det beteende eller den moral som samhället 

i sin helhet förväntar sig att individer rättar sig efter.  

    På samma sätt som psykiskt sjuka och handikappade förväntas åtnjuta skydd 

med genom lagstiftningen rörande ärekränkning förväntas även normala individer 

kunna göra det. Begreppet ”allmänt anseende” anses skydda båda grupperna och 

                                                           
49 För den intresserade kan jag hänvisa till a.a. där Bjerre på s. 101 ff. dryftar ärans betydelse och 
delar upp den i tre huvuddelar, vilka är: (1) ex.v. en soldats ära, (2) förlorad ära i andras ögon, (3) 
ära som har angripits. Jag ämnar vara beredd att anse denna uppdelning onödigt invecklad och 
opraktisk då alla dessa delar av ära endast ära olika uttryck för den, inte skilda delar. Vad en soldat 
uppfattar som sin egen ära är också den ära som andra kopplar till just honom i egenskap av soldat 
och den äran kan naturligtvis även angripas och smädas. Jag talar då hellre om att andra ser på äran 
och att äran skiljer sig åt mellan olika grupper av individer. 
50 För en mer utförlig diskussion, se kap. 2. 
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kan möjligen ses som en följd av tankarna som berörde 1734 års lag,51 där indivi-

der ansågs besitta en rätt att kunna erhålla ”heder”, d.v.s. gott anseende. I norsk 

doktrin förs liknande resonemang, där det erkänns att folk som inte kan anses 

vara bärare av ett ”gode navn og rykte” (ex.v. folk som nyss flyttat till en ort eller 

de som ovan exemplifierats som psyksjuka) likväl skyddas av lagstiftningen då 

angreppet mot hedern, beskyllning för att man inte anses uppfylla det allmänna 

anseendets krav på hederlighet ex.v., bär kraft att i framtiden hindra individen att 

erhålla ett gott rykte.52 Det är med andra ord inte tillräckligt att lämna uppgift om 

att någon är handikappad, då det i och för sig är en negativ egenskap men inte 

klandervärt i vårt samhälle eller på något annat sätt onormalt. Att begränsa en 

individs möjligheter att vara del av gemenskapen är det som i realiteten skyddas. 

    Det är alltså beteenden, frånkopplade de negativa aspekter som handikapp 

sammankopplas med, som åsyftas. Vi kan dra slutsatsen att dessa beteenden, vilka 

faller under det allmänna anseendet, snarare har att göra med en individs uppträ-

dande och allmänna beskaffenheter, så som att man anses vara en pålitlig männi-

ska eller att man anses vara en individ värdig vårt samhälle. Det ovan beskrivna är 

mer kopplat till begreppet heder än ära.  

    Departementschefen påtalade i propositionen till BrB att det kränkande i ett 

påstående där man beskylls för att vara brottslig mycket väl kan ligga i att man 

anses som opålitlig.53 Suggestiva uttalanden som, utan att vara likartade i uttryck, 

tjänar samma syfte bör då rimligen också anses medföra missaktning och ansvar 

för den tilltalade 

    Allt eftersom samhället utvecklas bildar vi nya uppfattningar om vad som får 

anses kränkande eller vanryktande för anseendet. Även i förarbetena påtalades 

vikten av att lämna lagstiftningen öppen för samhälleliga förändringar, vilka får 

anses som oundvikliga.54 Hur dessa värderingar ska uppskattas av rätten är oklart 

men att de måste uppskattas står klart – annars har man ingen utgångspunkt då 

man ska bedöma huruvida uppgifterna som sprids är tjänliga till att frambringa 

missaktning. Debatt har uppstått kring just detta i och med en nyligen avgjord 

dom,55 där det från akademiskt håll hävdas att empiriskt stöd bör krävas vid dylika 

                                                           
51 SOU 1953:14, s. 201. 
52 Mæland, Henry John, Straff og mortifikasjoner ved ærekrenkelser, Univ., Bergen, 1997, s. 10. 
53 A.prop., s. 142. 
54 Den ökade sexualiseringen av samhället har ex.v. lett till att kvinnors och mäns heder (”ära”) har 
närmat sig varandra där begreppet tidigare får anses ha haft olika innebörd, se mer ingående under 
kap. 3.3. 
55 Göta Hovrätt dom 2013-10-16, mål nr T 107-13 samt diskussion från s. 35 ff. 
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påståenden.56 I min mening är det onödigt och ett hinder mot tillämpningen av 

förtalsparagrafen. För det fall att det skulle krävas direkta källor till generella vär-

deringar skulle få fall kunna avgöras – man kan ju rimligen inte fälla någon för 

förtal i de fall där utgångspunkten är att man inte vet vilka värderingar som råder i 

samhället. Under avsnitt 3.2 och 3.2.1 diskuteras mer utförligt om den förändrade 

synen på individens identifikation och hur den kan vara av betydelse för den upp-

levda äran inom gruppen.  

    Innan vi går vidare ska jag försöka ge svar på hur det allmänna anseendet för-

ändras men framförallt varför. Om det allmänna anseendet enkelt kan beskrivas 

som vad folk i grunden tycker är rätt och fel kan man finna ett rättsmedvetande 

inbakat däri (det allmänna anseendet omfattar naturligtvis mer än så). 

    Det allmänna rättsmedvetandet kan beskrivas som vad en nations invånare 

tycker i rättsliga frågor, generellt. De individuella åsikterna bildar tillsammans 

medvetandet, som enligt två differentierade synsätt antingen fungerar som ett 

redskap inom social ingenjörskonst (det sociologiska) eller något som skänker 

legitimitet till rätten (det traditionella).57 Som en parantes kan nämnas att 

Lundstedt genom sin moralbildningsteori hävdade att rättsreglerna har som funkt-

ion att styra befolkningen åsikter i vad som är otillåtet handlande och att det all-

männa rättsmedvetandet alltså påverkas av rättsskipningen. Noteras bör dock att 

Lundstedt inte hade för avsikt att bilda sig en uppfattning om det allmänna rätts-

medvetandet utan istället lade fram sina teorier i syfte att dryfta utformingen av 

straffsystem.58  

    I viss mån stämmer det säkerligen, att rättskipningen påverkar allmänhetens syn 

på brott men som vi ska se vilar synen på ärekränkningsbrott på betydligt äldre 

grunder än så. I senare tider har det hävdats att det allmänna rättsmedvetandet har 

kommit att fungera som en källa till kriminalisering.59 Man kan på så vis anse cir-

keln som sluten och att de lagar som råder är självhävdande. Denna syn ämnar jag 

rucka något på, gällande ärekränkning. Trots allt kan man argumentera för att 

                                                           
56 Schultz, Mårten Det går dock inte att bortse från det förhållandet att det inom inte alltför snäva kretsar av 
befolkningen med tiden har blivit alltmer socialt accepterat att vara mycket öppen och utåtriktad avseende sina 
sexuella vanor, Juridikbloggen, 2013-10-23, juridikbloggen.wordpress.com. 
57 Dahlstrand, Karl, Kränkning och upprättelse: en rättssociologisk studie av kränkningsersättning till brottsof-
fer, Diss. Lunds universitet, Lund, 2012, s. 175. 
58 Victor, Dag, Rättsmedvetande och straffvärde, 29:e nordiska juristmötet 19-21 augusti, Stockholm, 
1981, s. 5. 
59 Jerre, Kristina & Tham, Henrik, Svenskarnas syn på straff, Stockholm: Kriminologiska institution-
en, Stockholms universitet, 2010, s. 6.  
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rätten är mer än Law in books och att man genom att vidare studera Law in action 

finner ett mer utökat svar på hur ärekränkningen ska hanteras. 

    Synen på vad som ska klassas som förtal och nedsättande kommentarer har 

givitvis förändrats sedan BrB tillkomst och än mer sedan Strafflagens. Som exem-

pel kan nämnas att det i de olika svenska landslagarna inte var tillåtet att kalla 

andra för ”fegis” eller ”tjuv”.60 Den egentliga innebörden av ord är i högsta grad 

också föränderlig så för att precisera den allmänna uppfattningen och smädliga 

tillmälen måste man se bortom det rent språkliga. 

    I doktrinen till 1734 års lag och tillhörlig Missgärningsbalk (vari ärekränkning 

huvudsakligen, den vi åsyftar, stadgades) dryftades att ärekränkningen skyddade 

individens rätt till att få anses vara ”en i sitt stånd wärdig medlem uti thet borger-

liga samhället” och därigenom åtnjuta anseende.61 Alvar Nelson påvisar vidare i sin 

avhandling ”Rätt och ära” att dåtidens tänkare inte såg ära eller heder som en rät-

tighet i sig men däremot möjligheten att erhålla densamma som ovillkorlig. Anse-

endet ansågs berättigat att skydda gentemot beskyllningar riktade mot hävdade 

utförda handlingar men inte inneboende egenskaper.62 Man särskilde även vid den 

tiden på förtal (innefattande ovan berörde skydd) och förolämpning vilken även 

då skyddade självkänslan, likt dagens brottsbestämmelser. Det ansågs grövre att 

skada anseendet. Dessa tankar skulle ligga till grund för den kommande Straffla-

gen. 

    Anledningarna till skydd för anseendet är flera och intressanta, framför allt då 

man sätter dem i kontrast med dagens allmänt rådande anseende och den lagstift-

ning som idag används för att skydda människors ära. Anledningen till BrB:s 5:e 

kap. är nog inte att förhindra dueller63 utan ligger snarare i linje med att människan 

är ”ett moraliskt väsen”, något som yttrades av Daniel Boëthius angående äre-

kränkningens objekt.64 Vidare talar Boëthius om vikten av att skydda den ”mora-

liska värdigheten” som kommer med väsendet. Liknande tanketgångar kan skön-

jas bakom de, i förarbetet, givna skälen till BrB 5 kap. 1 §. 

                                                           
60 Harrison, Dick, Sveriges historia. 600-1350, Norstedt, Stockholm, 2009, s. 295. 
61 Nelson, a.a., s. 15 (för den intresserade, se Ehrenstråle, David, Inledning til then swenska iurispruden-
tiam criminalem. Lund, tryckt hos Ludwig Decreaux, kongl. carolinska academiens boktryckare, åhr 1729, 
Lund, 1729). 
62 A.a., s. 17 f. 
63 Genom två duellplakat, 1662 och 1682 ämnade myndigheterna stoppa spridningen av duelleran-
det, se Andersson, Hans, "Androm till varnagel-": det tidigmoderna Stockholms folkliga rättskultur i ett 
komparativt perspektiv, Almqvist & Wiksell International, Diss. Stockholm: Stockholm uni., 1998, s. 
119. 
64 Boëthius, Daniel, Försök till lärobok uti naturrätten, Lund, 1799 s. 37 ff. 



 
 

23 
 

 

”Människan i ett samhälle, icke minst i ett modernt samhälle, 

är hänvisad att på olika sätt och i olika plan leva i gruppge-

menskap med andra. Om därför någon angriper annan ge-

nom att om honom utsprida nedsättande uppgifter och däri-

genom försöker inrikta gruppens känslor mot honom, så kan 

detta vara ett farligt angrepp, som för den angripne kan leda 

till uteslutning ur gruppgemenskapen eller försvårade livsbe-

tingelser på olika sätt. Däri ligger förtalsbrottets natur och 

grunden till dess kriminalisering.”65 

 

Departementchefen går till synes inte närmare inpå vari det farliga angreppet lig-

ger, mer än att det kan leda till uteslutning ur gruppen eller en i alla fall mer kom-

plicerad livssituation. Bjerre talar likaså om ”verkliga hinder” för den ärekränkte, 

utan att närmare precisera var ärans betydelse för att undvika dessa ligger.66 Dessa 

anledningar synes idag inte legitimera kriminaliseringen lika väl som de bör ha 

gjort under tiden för Strafflagens och Missgärningsbalkens tillkomst. Vi lever i ett 

samhälle där mindre etikett fordras i kontakten mellan människor, där ingen höjer 

på ögonbrynen om någon ”duar” professorn. Det enskilda åtalet komplicerar yt-

terligare bilden av departementschefens och Bjerres ståndpunkter, då skadan kan 

anses uppkommen både då den sprids till tredje man eller när den utpekade upp-

täcker detta. I regel kan man endast dömas till förtal då den utpekade väljer att 

anmäla angreppet men verkningarna av brottet är lika verkliga oavsett om de upp-

täcks eller inte av den utpekade. 

    Om man går ännu längre bak i tiden, till medeltida Sverige, så spelade anseen-

det en större roll och påverkade samhället i mycket högre utsträckning. Äran var 

direkt avgörande för vilken följd ett begånget brott skulle få, hur brotten betrakta-

des och i vilken utsträckning press skulle sättas på att finna förövare.67 Individens 

heder eller anseende, vad som i BrB kallas för ära, var av största vikt och något 

som präglade vardagen för den. Även om högättade personer också kunde erhålla 

dödsstraffet så var metoden för avrättning annorlunda, då svärdet användes vid 

halshuggning istället för yxan.68 I de mindre samhällen (byar, landsbygd mindre 

                                                           
65 Prop. 1962:10 del B, s. 141. 
66 Bjerre, a.a., s. 111. 
67 Harrison, a.a., s. 297. 
68 A.a. 
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städer) som byggde vidare på de hederssamhällen som existerat tidigare och i viss 

mån fortfarande gjorde så kunde en skymfad ära innebära allvarliga konsekvenser 

i det bestående uppehället för den individ som skymfats. I den tidigare svenska 

rättskulturen kopplades äran samman med individens rättskapacitet och en individ 

som renderats ärelös fick ex.v. inte vittna eller arbeta som domare.69 

    Som vi ser i 1734 års Missgärningsbalk och 1864 års Strafflag byggde dessa 

vidare på denna idé om en ära som behövde skyddas. Vidare påverkade den ut-

tryckligen följderna av ett brott. I Strafflagen gjordes en systematisk uppdelning 

mellan beskyllning för brott och andra beskyllningar som, även om ej av brottslig 

karaktär, kunde medföra skada för en persons ära och medborgerliga anseende; 

eller annars var menliga för den utsattas yrkesverksamhet.  

    Det bör påminnas om att vi här alltså talar om objektiv ära, vad andra anses 

tycka om individen och närmare det allmänna anseendet. Som vi redan har sett 

påtalar departementschefen i förarbetet till BrB att det är ett ”farligt angrepp” (att 

förtala någon) som i viss mån kan fördärva en individs verksamhet i samhället. 

Det är säkert att säga att en individs vara eller icke vara i dagens samhälle inte är 

beroende av det anseende som andra anser individen besitta. Faran i att en miss-

aktande uppgift lämnas bör snarare ligga i en risk för direkta skador − skam − än 

indirekta skador, ex.v. förlorat arbete, p.g.a. att individens anseende har skadats. Å 

andra sidan kan reella följder uppkomma till följd av att uppgifter om en individ 

sprids i samhället.70 Den minskade konkreta hotbilden är inte den andra sidan av 

ärans historiska mynt utan snarare en förskjutning av dess skala. 

    Man kan då gå vidare och se att det allmänna anseendet, även om det är rå-

dande och alltså bundet till tiden, åtnjuter i stort samma skydd nu som 1734. Lag-

stiftarens dåvarande syn på förtal kan förvisso betraktas som allvarligare, med 

tanke på de straff som utdömdes (pliktas med spö, landsflykt o.s.v.).71 Likväl, den 

skillnaden kan förklaras genom synen på straff och att vi trots allt ämnar bedriva 

en långt humanare kriminalpolitik än tidigare i historien. Det allmänna anseendet 

är dock tidlöst i det hänseendet att det får anses beteckna en god medborgare, då 

och nu. 

                                                           
69 Andersson, 1998, a.a., s. 117. 
70 Niklas Orrenius, Ännu en SD-medlem slängs ut ur facket, Sydsvenskan, 2013-11-14, 
http://www.sydsvenskan.se/sverige/annu-en-sd-medlem-slangs-ut-ur-facket/ 
71 Missgärningsbalken av 1734 års lag, 60 kap 4 §. 
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    Annorlunda är dock att äran var inbakad i långt fler paragrafer än vad det är 

idag. Systematiken skiljer sig likväl, med fler uppdelningar för de olika uttrycken 

som ärekränkande angrepp kan ta, om vi jämför med 1864 års Strafflag. 

    Noterbart är dock hur idén om ära och heder lever kvar. Jag önskar hellre tala 

om heder då vi dryftar det allmänna anseendet. Det är ett samhällssystem, vars 

mall individerna strävar efter att följa eller i alla fall inte, av andra, anses sträva 

ifrån. Konsekvenserna av att inte anses vara en ”god medborgare” skiljer sig dock, 

som vi har sett, från olika tidsepoker i samhället, varvid man kan ställa sig frågan 

om lagarna övertygande kraft. Finns det en punkt då de lagar som skapats av 

samhället istället skapar individerna och därigenom rättsmedvetandet? Genom att 

företa åtgärder för att motverka X (subjektivt upplevda skador) reduceras inte 

risken för att utsättas till noll men risken i sig synliggörs därigenom.72 Det framstår 

som rimligt att anta att lagarna kommer att påverka oss och sprida sig genom in-

ternalisering, de blir d.v.s. privata genom socialt umgänge och kontroll.73 Till följd 

av detta bör lagar anses vara moralbildande och vårdande av det allmänna rätts-

medvetandet, likväl som skapande. Detta i de fall där det ex.v. inom en viss social 

grupp (innan internalisering) inte ansågs moraliskt felaktigt att handla på så sätt 

som lag X beskriver som brottsligt. 

 

3.1.1 Heder 

 

Begreppet heder, vilket vi långsamt har börjat se närmare på, är den tydligaste 

beskrivningen för vad lagstiftaren ämnar skydda då den talar om ära. Vi kommer 

förhoppningsvis under kap, 3.2.1, att skapa oss en klarare bild av vad ära både har 

stått för och idag förmedlar. Detta är viktigt för att förklara ärekränkningens på-

verkan och den förändring i attityd till institutet som uppenbarligen har skett se-

dan BrB tillkomst. 

    Vilket påpekats tidigare verkar heder beteckna ett värde hos en individ vilken 

erhålls eller påvisas då individen följer de kulturella normer som det allmänna an-

seendet vid vald tidpunkt uppställer. Under förra kapitlet gick vi kort igenom hur 

dessa normer har förhållit sig till institutet ärekränkning. Jag hävdar att det är en 

betydande skillnad mellan just ära och heder, men man bör hela tiden ha i åtanke 

                                                           
72 Mathiesen, Thomas, Rätten i samhället: [en introduktion till rättssociologin], Studentlitteratur, Lund, 
2005, s. 85. 
73 Asp & Ulväng, a.a., s. 50. 



 
 

26 
 

att båda begreppen beskriver två abstrakta fenomen vilka alltså är svåra att identi-

fiera på ett exakt vis. Även om ex.v. misshandel är en mänsklig term och då också 

konstruerad är själva skadan synlig. Det är den inte vid ärekränkning. Därmed 

lämnas rum för tolkningar och antaganden, både från lagstiftarens och från all-

mänhetens sida. 

    Anledningen till att jag lägger vikt vid begreppen är att en grundbult inom rätt-

skipning är tydlighet och transperens, vilket leder till ökad rättssäkerhet och att 

juridiken inte fjärmar sig från de andra samhällsinstitutionerna och samhället i 

stort. Om allmänheten uppfattar brottet förtal som angrepp på äran är det en klar 

skillnad från angrepp på hedern. Det är anmärkningsvärt att denna fråga inte har 

dryftats närmare74 även om en förklaring kan vara att samhället har gått från att 

vara en utökad gruppgemenskap till allt mer individualiserat och att det faktiskt är 

äran (så som den upplevs) som individen söker försvara (i den mån den går att 

försvara, se kap. 4 och 4.1 samt s. 51). Klart står det dock att lagstiftaren ämnar 

skydda individers anseende och självkänsla, ordalydelsen i lagen är dessvärre en an-

nan. P.g.a. detta kan brottsbestämmelsernas överenstämmelse med legalitetsprin-

cipen anses skör. 

 

3.2 Individualiseringen av samhället 

 

Då man tidigare var beroende av varandra är man idag allt mer isolerade och själv-

ständiga. Att de tongivande internationella bidragen till utökad rätt till yttrandefri-

het, Förenta Nationernas (FN) deklaration om de mänskliga rättigheterna, art. 19 

och Europakonventionen (EKMR) art. 10, inte påverkat vår yttrandefrihet att 

utökas ytterligare är inte märkligt med tanke på att individer genom dessa deklarat-

ioner får ses som bärare av enskilda rättigheter, vilket leder till att bäraren av dessa 

rättigheter med upplevt fog aktivt försvarar dem utan hänsyn till ovan nämnda 

friheter. 

    Jag har tidigare i texten berört att samhället har rört sig mot en ökad individua-

lisering, där fler möjligheter ges till individen att på egen hand leva ett värdigt liv. 75 

Det här kapitlet kommer därför att ägnas åt att redogöra för denna utveckling och 

bereda plats för nästa kapitel. NE:s förklaring till individualist får lysa som en led-

                                                           
74 Se dock Nelson, a.a., s. 409 ff. 
75 Individualist, Nationalencyklopedin, 2013-09-30, www.ne.se/sve/individualist. 
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stjärna med en utveckling; omgivningen ställer inte längre några krav. Vad vi föds 

till är inte längre ett ideal som vi förväntas leva. 

    Tidigare knöts band genom att olika människor var beroende av varandra. In-

divider handlade med varandra och där den ena ex.v. var skomakare var den andra 

smed. I takt med att teknologin i allt större utsträckning bytte plats från att vara en 

del av skrået till att vara en del av marknaden löste de mindre kollektiven upp sig 

och individer värderas idag istället efter de nöjen de kan generera.76 Anders Boglind 

beskriver det som att de mindre och historiska samhällena hölls samman ”genom 

ett stark moraliskt grupptryck […] Någon individualitet i tanke och handling 

uppmuntrades inte”.77 

    Tillkomsten av ovan berörda konventioner vilka tillerkänner individer enskilda 

rättigheter visar på en ny värld där människan definieras efter sin identitet som 

människa och inte efter dennes färdigheter eller andra karaktärsegenskaper (se 

exemplet med skomakaren och smeden). Individualiseringen kan delas upp i tre 

delar för att lätt påvisa förändringen, (1) Makt; individens makt ökar på kollekti-

vets bekostnad, (2) Identitet; individens identitet skapas snarare än tilldelas, då 

grupptillhörigheten inte längre är av lika stor vikt, (3) Norm; normerna individuali-

seras likväl då individen sätts över gruppen, fler normer med mindre grupper.78 

    Individualisering utgörs av att individen frigörs och tillåts (eller döms) att på 

egen hand förverkliga sitt eget liv. Ståndssamhället, som sedermera gick över i 

klassamhället, gav individen mindre spelrum för att på egen hand skapa sin identi-

tet. Istället bestod förväntningarna av att anpassa sig efter de sociala reglerna, att 

passa in i ”sin roll”.79 Vi blir härmed påminda om det allmänna anseendet och 

vilken betydelse det hade. Om individen inte levde upp till de förväntningar som 

samhället ställde på den så blev konsekvenserna alltså i regel mycket svårare än de 

blir idag. Om man stod utanför samhället på medeltiden eller senare, under ex.v. 

1700-talet, var ett resultat av det att man helt enkelt fick svårare att överleva. Då 

marknaden var andra individer i byn var man beroende av att besitta ett anseende, 

heder, för att verka med dem. Sett i ljuset av detta blir den dåvarande lagstiftning-

en om ärekränkning klarare och förståelig. 

                                                           
76 Bauman, Zygmunt, Det individualiserade samhället, Daidalos, Göteborg, 2002, s. 108 f. 
77 Månson, Per (red.), Moderna samhällsteorier: traditioner, riktningar, teoretiker, 8:e uppl., Norstedt, 
Stockholm, 2010, s. 33. 
78 Bjereld, Ulf (red.), Det hyperindividualiserade samhället, 1:a uppl., Boréa, Umeå, 2005, s. 20. 
79 Bauman, a.a., s. 177. 
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    Genom att denna nya möjlighet om individualisering har fastslagits stiger i viss 

mån förväntningarna på oss själva – vad vill vi bli? Zygmunt Bauman menar att 

den dagliga strävan har ersatts i och med denna individualisering. När det tidigare 

var en fråga om att ansamla krafter för att ”nå målet” så att säga, hur ska jag lösa 

problemet, präglas idag människors vardag av frågan: Vilket är mitt mål?80 

    Människan präglas av sin riskmedvetenhet, som andra djur. Vid valet av ett 

lukrativt – men riskfyllt – erbjudande och ett normalt med en mycket liten risk 

väljer majoriteten det senare. Förklaringen till att ett högre risktagande ofta kräver 

bättre avkastning för att vara ett reellt alternativ för de flesta är att riskaversion är 

den vanligaste inställningen.81  

    Då valet för oss idag är mycket friare än någonsin tidigare utgörs vår varande av 

konstanta val. På grund av vår natur är vi benägna att söka efter det minst risk-

fyllda och genom att göra detta avväger vi våra möjligheter men också risken för 

att den upplevda osäkerheten realiseras. Då vi själva väljer vår identitet idag kan 

problemet beskrivas som att vi oroar oss för hur vi ska undvika att vår självvalda 

identitet upplöses istället för hur vi kan förverkliga den identitet som vi själva har 

valt. 

    Denna diskussion kan vid en hastig översikt ses som i viss mån överflödig och 

irrelevant för arbetet men idén är att flytta över perspektivet från det allmänna 

anseendet, heder som i så stor utsträckning har präglat institutet ärekränkning och 

närmare se hur äran inom gruppen förhåller sig till den objektiva äran. Individuali-

seringen har, som vi ska se, spelat en oerhört stor roll i ärekränkningens omda-

ning. 

 

3.2.1 Ära (inom gruppen) 

 

Genom att samhället har genomgått en (stor) förändring i och med det allt mer 

borttynande klassamhället och framväxandet av den redan påtalade individuali-

seringen har alltså individer givits fler fria val då det kommer till att skapa sin egen 

identitet. Södermalm i Stockholm var tidigare under 1900-talet bilden av den klas-

siska arbetarklassen och ett skimmer av den bilden ligger fortfarande kvar, men 

det är inte för att verkligheten är så utan för att individer där själva har valt att leva 

                                                           
80 A.a., s. 179. 
81 Besanko, David (red.), Economics of strategy, 4. ed., John Wiley & Sons, Hoboken, N.J., 2007, s. 
116. 
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vidare genom den identiteten (d.v.s. ett falskt klassmedvetande). Arbetarklassen 

finns inte längre i den kontexten som man kommer att tänka på då man hör be-

nämningen, ”Mina drömmars stad” av Per Anders Fogelström är en romantisk 

(och sorglig) bild av stadsdelen som i viss mån lever kvar i folks medvetanden. 

    Vad är det jag vill ha sagt? Att folk aktivt söker sig till sina egna identiteter, eller 

i det här fallet de platser där de helst ser dem förverkligas. Södermalm förmedlar 

en romantisk bild av den anspråkslösa människan men den som inte bifaller mina 

(för de är mina egna) antaganden kan med framgång konstruera egna exempel. 

Det finns otaliga subkulturer i dagens samhälle. Individens sociala bakgrund spelar 

en mindre roll för vilken subkultur en individ väljer att vara en del av, även om 

den förstås inte ska bortses ifrån helt. 

    Då vi talar om förtal kopplat till en individs identitet inom en grupp blir skade-

verkningarna av intresse. Jag har tidigare hävdat att den skada som uppkom ge-

nom ärekränkning inom tidigare samhällen var reell i den meningen att världsliga 

problem uppstod men att dessa svårigheter har försvunnit (och ersatts) i och med 

att samhället har utvecklats. Det bekräftas samtidigt, om än otydligt, av departe-

mentschefen i förarbetet till lagen och övrig hittills refererad litteratur. Vad som 

skyddas förklaras ofta översiktligt, som Friberg och Jareborg (2010) uttrycker det 

så kan förtal ”leda till försvårade livsbetingelser, psykiska problem och obehag av 

olika slag. De flesta människor önskar vara respekterade av andra och lider psy-

kiskt av att förlora i aktning” (s. 69). 

    Vad man här beskriver är personens egna känslor av att vara aktad och anses 

som hederlig. Att attackera den ”objektiva äran” leder naturligtvis till men för 

individens självkänsla men man kan notera hur lagstiftaren har valt att skydda 

individers känslor. Det är inte (och bör inte vara) kriminellt att såra andra männi-

skor, ex.v. att påpeka hur illa någon utförde en viss handling eller för en bokre-

censent att kritisera en författares författarskap. Detta diskuterades också i propo-

sitionen till BrB, där det uttalades att vi lever i en demokrati med en långtgående 

yttrandefrihet. Det är naturligt att en sund debatt inom det politiska, kulturella och 

samhälleliga livet måste få finnas.82 

    Vad gäller uppgifter som pekar ut en individ eller beskriver dennes karaktär på 

ett sådant sätt att individens ställning inom gruppen försämras eller rentav hotas så 

blir vinkeln, enligt mig, en annan. Michel Maffesoli exemplifierar dagens samhälle 
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som ett rollspel, till skillnad från där vi tidigare hade funktioner. Den ”kostym” vi 

klär oss i skiftar mellan de olika roller som vi spelar, så som punkarens nitar och 

slitna jeans eller östermalmbons konservativa klädstil.83  

    I det samhälle där vi lever kommer vi inte i direkt kontakt med de krafter som 

påverkar det (ekonomin, politiken o.s.v.) och därmed framstår den information 

som vi tar del av som symboliskt. Det kan tänkas prägla individen till att uppfatta 

de handlingar som den företar till att vara en del av ett skådespel, och som skåde-

spelare är identiteten under ständig granskning.84 Denna process är även beskriven 

av Habermas, som beskriver det som att systemvärlden koloniserar livsvärlden.85 

    Maffesoli diskuterar huruvida individualismen, i konsumtionssamhället, har 

övergått till att nedbringas och att vi genom våra intressen bildar nya grupper. Jag 

är beredd att instämma, även om jag personligen undviker att dela upp individual-

ismen och de ”mikrogrupper” (des tribus på originalspråk) som vi bildar, då de 

båda hör ihop och lever av varandra. Den oro som uppkommer i och med indi-

vidualismen har gett upphov till att människor desperat söker sig till varandra. 

    Genom att lägga an denna synvinkel framstår äran inom gruppen än tydligare. 

Den är kopplad till våra val och i en tid där vi identifieras genom våra engagemang 

och intressen räknas angrepp på våra anseenden som angrep på våra handlingar 

och duglighet, kopplad till jaget och inte till yrkesrollen, eller samhällsskiktet. Denna 

nya koppling är av vikt och en tydlig skillnad från tidigare uppfattningar. 

    Vilket redan har påpekats har samhället i hög grad individualiserats och de tidi-

gare fasta samhällskikt som man föddes in i och identifierade sig med har för-

svunnit. Identifikationen som nu istället sker genom det aktiva valet vilket bör in-

nebära en annorlunda syn på identiteten än när man fick den tilldelad. Skillnaden 

ligger i att man nu önskar skydda det (anseende) som man själv valt och i viss mån 

tjänat när man tidigare sökte upprättelse för. Identifikation skedde förvisso redan 

under 1800-talet inom ex.v. arbetarkulturen, där vissa särdrag (att ta ut ”frimån-

dagar) försvarades och fungerade som symboler för att förstärka känslan av sam-

hörighet inom gruppen.  

 

                                                           
83 Maffesoli, Michel, The time of the tribes: the decline of individualism in mass society, Sage, London, 1996, 
s. 76. 
84 Lasch, Christopher, Den narcissistiska kulturen, Norstedt, Stockholm, 1981, s. 115 f. 
85 Wacks, Raymond, Understanding jurisprudence: an introduction to legal theory, 3:e uppl., Oxford Univer-
sity Press, Oxford, 2012, s. 190. 



 
 

31 
 

”I själva verket är det troligt att fasthållandet av sådana prak-

tiker spelade en särskilt stor roll i en stad som Eskilstuna där 

skråväsendet avskaffats och där andre mer diffusa institut-

ioner måste ersätta dess roll som centrum för samhörighet 

och social identifikation.”86 

 

Man bör alltså hålla i åtanke att den tilltagande individualismen på inga sätt ensamt 

definierar och stödjer det aktiva valet som redskap för individens identitet men att 

skillnaden nu är att en utbredd oro präglar detta val, när det i ex.v. 1850-talets 

Eskilstuna bestod av en vilja att försvara gruppen. 

    Nedan ska tre tankemässiga exempel framföras för att förhoppningsvis tydligt 

kunna ringa in den betydelsefulla skillnaden mellan ära inom en grupp och ett 

anseende inom samhället. Alvar Nelson yttrade i sin anförda avhandling ”Studier i 

svensk straffrätt” att man rimligen inte besitter något annat anseende än det rent 

personliga. 

 

”---som han åtnjuter, där han lever och verkar.  I den mån 

lagstiftaren velat skydda anseendet, bör han sålunda hava av-

sett att skydda icke det medborgerliga anseendet utan den en-

skilda medborgarens anseende [min kurs.].”87  

 

Påståendet framstår som riktigt. Missaktning kan bara uppstå bland personer 

inom den krets där den ärekränkta individen verkar.  Även om uppgiften fortsät-

ter att spridas vidare kommer den enbart att vara menlig i de sammanhang där 

individen lever och för personer som känner honom eller i alla fall vet vem han är. 

För andra personer, som hör talas om uppgiften, är den skadelidande en fiktion, 

en ande som lidit skada på ett anseende som de inte känner sig vid. I och med att 

vi lever i ett individualiserat samhälle är påståendet idag än mer sant då vi verkar 

inom snävare grupper och emellanåt med tydligare och personligare identiteter. 

 

1. Inom ett kyrkligt samfund sprids uppgiften om att kvinna Y hängivit sig åt 

djävulsdyrkan. Beroende på samfundets tro (a), hur stark den är, och 

kvinna Y:s personliga tro (b) kan spridandet av uppgiften leda till att hen-

                                                           
86 Magnusson, Lars, Den bråkiga kulturen: förläggare och smideshantverkare i Eskilstuna 1800-1850, För-
fattarförlaget, Stockholm, 1988, s. 252. 
87 Nelson, a.a., s. 412. 
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nes samvaro i samfundet i fortsättningen blir omöjlig. Om (a) och (b) är 

sanna leder uteslutningen till reella skador då hennes liv inte längre går att 

leva på samma sätt längre, även om vi förutsätter att inga ekonomiska men 

uppkommer. 

2. En högskolestuderande man X beskylls inom ramen för sitt program för 

att vara grovt kriminell och hänsynslös individ. Spridandet av uppgiften 

kan leda till att omgivningens attityd gentemot X förändras på ett för ho-

nom märkbart sätt. Även om inga reella skador uppkommer bör livet på 

programmet fortsättningsvis vara svårare för X. 

3. Som en följd av ett infekterat bråk börjar vän B inom ramen för sin vän-

skapskrets beskylla vän C för att vara en ynkrygg och en bedragare (a). 

Även om man inom vänskapskretsen kan komma att ö.h.t. sätta någon 

vikt vid uppgifterna (a) betyder spridandet av uppgifterna inga reella ska-

dor. Vissa vänner kan mycket väl hysa missaktning gentemot C men livet i 

stort är oförändrat för honom. 

 

Om man tar mina exempel för sanna kan man sluta sig till den inledande slutsat-

sen att ett tydligare gruppengagemang också medför mer långtgående konsekven-

ser för den identitet som verkar inom gruppen angrips. Den ihopsamlade identite-

ten, om än inte livsviktig på samma sätt som ett gott anseende historiskt sett, 

väger antagligen relativt tungt enligt individens egen uppfattning. Att få se sin 

egen identitet, den du är, vara ifrågasatt måste ses som ett existentiellt problem 

snarare än ett praktiskt. Jag vill också påvisa att få exempel rimligen kan tänkas där 

den ärekränkta lider reella ekonomiska skador och därmed får svårt att tjäna sitt 

uppehälle, vilket var fallet förr i tiden. Vidare är de reella skadeverkningarna tydli-

gare inom de grupper där man genom sitt varande i dessa är mer distanserad, 

d.v.s. fast i sin roll – jämför mellan ett kyrkligt samfund och en umgängeskrets. 

    Det bör påpekas att vi sällan innehar ett intresse ensamt då vi skapar vår identi-

tet. Vi kan anses växla mellan olika roller, vilka då måste överlappa varandra – 

annars skulle inte vardagen gå ihop. Genom att angripas, ex.v. genom en sprid-

ning av uppgifter om ens person, tvingas individen till att urskilja sin egen roll och 

väga de missaktande uppgifterna i ljuset av sin egen grupps reaktioner. Det är den 

förtalade som har att uppfatta om han är förtalad, i ljuset av sin identitet och p.g.a. 

utformingen av det enskilda åtalet. 
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    Det ovan anförda ska primärt ses som en rent konstruerad diskussion, då rätten 

inte kan beakta så vitt skilda individuella intressen vid sin bedömning. Diskussion-

en ämnar alltså inte påvisa ett specifikt bemötande och bearbetande av de olika 

förtalsaspekterna (d.v.s. det allmänna anseendet och äran inom gruppen) utan 

söker skapa en bild av hur komplex äran i individers olika ögon är och de i viss 

mån orimliga diskussioner som därav kan uppkomma.  

     

3.3 Sexualiseringen av samhället 

 

Parallellt med den ökade individualiseringen har även en ökad sexualisering av 

samhället skett, vilket har påverkat ärekränkningens ställning i svensk rätt till en, 

enligt mig, paradoxal sådan. Under den tidigare delen av förra seklet kunde äran 

kopplas samman med en kvinnans kyskhet, något som i dagens samhälle ter sig 

högst tvivelaktigt, för att inte säga stötande.88 Det får anses konstaterat att p.g.a. 

detta så skiljde sig den kvinnliga och manliga hedern från varandra, där mannens 

var positiv (d.v.s. ska vinnas) och kvinnans negativ (d.v.s. ska inte förloras).89 Den 

mystik som präglade sexualiteten får anses ha skingrats och därigenom undanröjt 

sociala hinder för dess uppvisande.90 

    Den sexuella revolutionen anses, allmänt vedertaget, ha påbörjats 1948 i och 

med publiceringen av Alfred C. Kinseys m.fl. vetenskapliga data angående manlig 

promiskuitet.91 Feministiska teoretiker hävdade i övrigt en koppling med sexuell 

frigörelse och kvinnlig sådan, där de manade kvinnor att ta sexuella initiativ, ”to 

enjoy sex” och därigenom vara fria sexuellt.92 Den feministiska vågen, ”kvinnans 

avmystifiering”, löpte parallellt med sexualitetens dito. Tillgången till sexuellt 

material har även ökat, med internet som bärare av den övervägande delen. Utö-

ver det så har de personliga sexuella relationerna blivit allt mer frisinnat behand-

lade, sex utanför äktenskapet är idag enligt normen, och sexualiteten i sig har libe-

raliserats.93 

                                                           
88 Bjerre, a.a., s. 102. 
89 Péristiany, & Pitt-Rivers, a.a., s. 226. 
90 Lasch, 1981, a.a., s 232. Se även Hessler, Hornwall, & Ekelöf (red.), a.a., s. 579, där ”preventiv-
teknik och utökad rätt till abort” har lett till en friare sexualsyn. Detta påvisar en klara koppling 
mellan den feministiska vågen och den sexuella revolutionen. 
91 Kinsey, Alfred C., Pomeroy, Wardell B. & Martin, Clyde E., Sexual behavior in the human male, 
Saunders, Philadelphia, 1948. 
92 Hooks, Bell, Feminist theory from margin to center, South End Press, Boston, Mass., 1984, s. 149. 
93 Gunnarsson, Åsa & Svensson, Eva-Maria, Genusrättsvetenskap, 1:a uppl., Studentlitteratur, Lund, 
2009, s. 211. 
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    Med denna utveckling har även sexualbrotten ökat, ex.v. så har antalet anmälda 

våldtäkter per 100 000 inv. ökat från 5 (1950) till 66 (2012).94 Den lavinartade ök-

ningen kan i viss mån förklaras genom förändrad lagstiftning och definiering av 

ordet våldtäkt inom rätten men alla anmälda sexualbrott ökar, sett till samma ta-

bell. Det förhållandet pekar på en ökad medvetenhet om sexualbrott och hur pass 

allvarligt allmänheten och lagstiftaren ser på dessa. Den tidigare refererade rätts-

promemorian från Åklagarmyndigheten95 påvisar den värderade graden av allvar-

lighet som rättsväsendet kopplar till sexualbrott. 

    Likt sexualbrottet våldtäkt, som medför stora svårigheter rent bevismässigt, så 

är förtal av sexuell natur i vissa situationer svåra att hantera. Detta kan möjligtvis 

hänföra sig till det förhållandet att ett förtal av sexuell natur kan ta två tydliga av-

vägar, en som är ett direkt angrepp på anseendet och en som snarare ger en känsla 

av kränkt integritet hos den utsatta. Den första avvägen kan ex.v. vara en situation 

där förtalet utgörs av ett lämnande av uppgifter, där den utpekade beskylls för att 

vara lösaktig. I en nyligen avgjord tingsrättsdom befanns fyra tilltalade ha gjort sig 

skyldiga till förtal och grovt förtal då de på ett webbaserat konto publicerade upp-

gifter rörande målsägandena, där de utpekades som ”horor” i kombination med 

bilder.96 Att det ses som ett spridande av missaktande uppgifter att utpekas som 

sexuellt lösaktig bör i regel få anses stå som klart. Anmärkningsvärt är dock att de 

vid förtalet som riktade mot den ena målsäganden hade använt sig av en lättklädd 

bild, vilken målsägenden själv hade publicerat. Med det sagt är det förvisso så att 

objekt kan ändra karaktär beroende på det sammanhang i vilket det används men 

situationen ger en bild av en motsägelsefull personlig värdering av ens egen sexuali-

tet, där exponering i sig inte är nedvärderande. Det kränkande kan anses upp-

komma som en kombination av det sexuella samt att någon annan sprider objektet. 

Frågan är vilken roll det sexuella i en bild, eller annat medium, får anses utgöra 

exempel på – den bör anses som skiftande. 

    Det andra förhållandet är det som i regel är mer problematiskt. I 1992 års dom 

(NJA 1992 s. 594, hänvisad till på s. 8) ansågs förtalet utgöras av spridandet av en, 

i hemlighet, inspelad sexfilm i vilken målsäganden och den tilltalade hade sex med 

varandra. HD konstaterade att det förhållandet att en uppgift om att målsäganden 

är sexuellt aktiv, alltså påvisas ha sex, inte kan ses som missaktande i sig. Detta då 

                                                           
94 Brå, Anmälda brott per 100 000 av medelfolkmängden, åren 1950-2012, www.bra.se, se Brott och 
statistik, Statistik, anmälda brott. 
95 RättsPM 2012:1. 
96 Borås Tingsrätt dom 2013-10-11, mål nr B 1220-13. 
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en sexuell akt, sett rent isolerad, inte är något negativt och inte ger uttryck för 

nedvärderande uppgifter. Man fann dock, vilket jag redan har skrivit, att uppgiften 

angående att målsäganden kan tros vilja vara med i en sexvideo är att anse som 

förtal då det kan tjäna till att sprida missaktning. Huruvida ”andra” värderar upp-

giften som missaktande är vanskligt att svara på. I domen påtalades det att det ska 

anses som nedsättande, att det kan framstå som att hon vill visa filmen för andra. 

I regel brukar inte någon närmare förklaring ges angående den samhällsanda som 

missaktningen ska kunna uppstå, vilket i sig är problematiskt och ett tecken på 

ärekränkningens högst subjektiva karaktär. Hade det ansetts nedsättande om mål-

säganden arbete som pornografisk skådespelare? Möjligt, då domen berör det 

förhållandet att målsäganden inte vill visa filmen för andra. 

    I en nyligare avgjord dom behandlades en snarlik situation som den ovan.97 

Domskälen är av intresse, då de i ett stycke angående skadeståndet för kränkning-

ens storlek berörde frågan om den kontext som uppgifterna kan anses missak-

tande i, i det här fallet öppen sexualitet. 

 

”Det går dock inte att bortse från det förhållandet att det 

inom inte alltför snäva kretsar av befolkningen med tiden har 

blivit alltmer socialt accepterat att vara mycket öppen och ut-

åtriktad avseende sina sexuella vanor. I linje med att härs-

kande etiska och sociala värderingar ska utgöra utgångspunk-

ten vid bedömningen av en kränkningsersättnings storlek bör 

detta förhållande ges ett inte obetydligt genomslag vid hov-

rättens prövning.” 

 

Att samhället går i en sexualiserad riktning står klart, varvid domskälet i sig inte 

borde röna något vidare intresse. Hur som helst är rätten tvungen vid sin bedöm-

ning att ta samhällets värderingar i beaktande och då kan rimligen endast mycket 

förvånande generaliseringar ifrågasättas.  

    Hovrätten skriver vidare om att uppgifterna har lämnats på ett integritetskrän-

kande sätt och att förtalet därmed är att anse som grovt. Huruvida missaktning 

sprids genom att porträtteras i en sexvideo med sin dåvarande partner är, i min 

mening, värt att diskutera. Klart är att det är integritetskränkande men rättens ar-

gumentation grundar sig på det förhållandet att målsäganden inte kände till att 

                                                           
97 Göta Hovrätt dom 2013-10-16, mål nr T 107-13. 
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samlaget filmades, varvid det är hennes integritet som får anses kränkt, inte hen-

nes anseende. I SOU 1992:84 diskuterades möjligheten att införa möjlighet till 

skadestånd p.g.a. ideell skada utan sammankoppling med brottslig gärning, d.v.s. 

rent civilrättsligt.98 Argument för det var att det skulle stärka skyddet för den per-

sonliga integriteten. I liknande anda infördes nyligen en paragraf i BrB som tar 

sikte på kränkande fotografering.99 I förarbetet dryftades det att olovlig filmning 

mycket väl kan vara väldigt integritetskränkande och att lagen i dessa situationer är 

bristfällig, varvid det hänvisades till NJA 1992 s. 594.100 Denna lag hade dock inte 

trätt i kraft då den tilltalade spelade in sexfilmen, så i väntan på praxis är frågan 

oklar hur olovlig filmande av frivilliga sexuella akter ska behandlas. Den första 

domen gällande samma paragraf avkunnades nyligen, där en man i smyg hade 

filmat en kvinna och hennes son i duschen.101 

    Vi ser att förtal av sexuell karaktär kan ta två olika skepnader, där den ena ger 

uttryck för missaktning av individens karaktär och där den andra innebär, främst, 

en kränkning av individens integritet, vilket inte är att likställa med ärekränkning-

ens skyddsobjekt. Skydd för personlig integritet betecknar skyddet för den person-

liga sfären (hemfrid kroppslig o.s.v.), där ärekränkning skyddar angrepp mot indi-

videns karaktär.102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
98 SOU 1992:84, s. 194. 
99 BrB 4 kap. 6 a §. 
100 Prop. 2012/13:69, s. 10. 
101 Varbergs Tingsrätt dom 2013-10-16, mål nr B 1754-13. 
102 A.prop., s. 27 f. 
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4. Att kränka (och såra) – de rättsliga verkningarna 

 

Det finns likväl andra tillvägagångssätt om man vill såra någon och skada dennes 

anseende bland sina medmänniskor än att i lagens mening förtala denne. Det är 

inte rättsligt (men möjligen moraliskt) otillåtet att i syfte att såra en person vara 

denne otrogen, även om handlingen i sig måste anses som förödmjukande. I flera 

delar av världen är just äktenskaplig otrohet straffbart, ex.v. vissa amerikanska 

stater.103 Trohet mellan parter i äktenskap regleras i äktenskapsbalken,104 men lag-

regeln åtföljs inte av någon sanktion, d.v.s. lex imperfecta.105 Detta kapitel tillägnas 

den tanken, huruvida ära lagligen kan återvinnas och vilka medel som står tillgäng-

liga för målsäganden. 

    Man skulle kunna argumentera för att otrohet orsakar skada, då otrohet bär en 

mycket stor risk att leda tillförsämrad subjektiv ära men även objektiv. Utöver 

detta kan otrohet leda till våld i hemmet (om än med mycket vanskliga slutsatser 

om anledningen).106 Att kriminalisera handlingen skulle säkerligen under alla om-

ständigheter sända signaler om att beteendet inte accepteras, på samma sätt som 

lagstiftaren önskar stävja antisocialt beteende, vilket förtal och förolämpning kan 

klassas som. I förarbetena till lagen påpekar departementschefen att problemen 

med ärekränkning rimligen inte kan åtgärdas genom rättskipning och få önskad 

effekt. Skadan är skedd då uppgiften sprids och processen i domstolen går ut på 

att avgöra om en ärekränkning har skett eller inte, den går inte ut på att återvinna 

äran för målsäganden. 

    Angående exemplet med kriminalisering av otrohet kan vidare påpekas att få 

svenskar i regel antagligen skulle stödja en sådan åtgärd. Lagstiftaren i sig hyser 

nog heller inga tankar på att kriminalisera handlingen. Men vari ligger då skillna-

den mellan en (potentiellt) skadande uppgift, lämnad till andra, och en fysisk 

handling begången i uppsåt att allvarligt såra en annan? I den amerikanska profes-

sorn James Q. Whitmans artikel The Two Western Cultures of Privacy: Dignity versus 

Liberty (Yale Law Journal, Volym 113, 2004) dryftas frågan om värdighet resp. 

frihet, vari Whitman finner att amerikansk rätt är starkare präglad av begreppet 

                                                           
103 Ash Haggard, Melissa, Adultery: A comparison of military law and state law and the controversy this causes 
under our constitution and criminal justice system, Brandeis Law Journal, 1998, s. 469. 
104 Äktenskapsbalk (1987:230) 
105 Baier, Matthias & Svensson, Måns, Om normer, 1:a uppl., Liber, Malmö, 2009, s. 80. 
106 Coker, Donna K., Heat of passion and wife killing: men who batter/men who kill, Southern California 
Review of Law and Women's Studies, 1992, s. 72. 
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frihet samtidigt som kontinentaleuropeisk rätt värderar värdighet högre än ameri-

kansk. I och med rättsfallet Lawrence v. Texas (539 U.S. 558, 2003) framhöll den 

amerikanska Högsta domstolen att vuxna individer besitter en rätt att genomföra 

sexuella handlingar med en annan vuxen individ under samförstånd med emfas på 

”liberty”, d.v.s. frihet (i det här fallet sexuell frihet). Den rättsliga grunden i Sve-

rige för att rättsligt tillåta otrohet bör anses ligga i rätten till sin egen kropp som, 

vilket lagstiftningen avslöjar, väger tyngre än yttrandefriheten (d.v.s. p.g.a. äre-

kränkningsbrott). Nedanstående graf påvisar nivåskillnaderna för att exemplifiera 

ärekränkningsinstitutets ställning i svensk rätt. 

     

Figur 2 

 

 

Om det får anses grövre att missbruka yttrandefriheten än rätten till sin egen 

kropp bör man ställa sig frågan vari möjligheten till återupprättelse ligger för den 

skadelidande. 

    Straffrättskommittén var av åsikten under arbetet till BrB att ”verklig upprät-

telse” endast kunde vinnas genom att bevisning angående riktigheten i de missak-

tande uppgifterna skulle på föras.107 Denna ståndpunkt kritiserades av departe-

mentschefen som framförde att det kränkande i en lämnad uppgift inte behöver 

vara ett konstaterat faktum. Vi kan själva konkludera att sanningsbevisning i regel 

inte leder till att upprättelse vinns. För att så skulle vara fallet skulle (de friande) 

domarna få lika stor spridning som uppgiften och med samma emfas som den 

ursprungliga uppgiften och även om detta skulle ske har den missaktande uppgif-

ten redan präglat de berördas syn på den utpekade. Möjligen härrör sig straffrätts-

kommitténs argumentation från det tidigare samhällsklimat som präglade indivi-

dernas syn på att återvinna ära, då toleransen gentemot angrepp på äran i regel får 

anses ha varit lägre än idag. Det har påvisats att det ”ärorika våldet”, d.v.s. våld 

som direkt föranletts av äran betydelse, var påtagligt i mitten av 1800-talets Sve-

                                                           
107 A.prop., s. 124. 
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rige.108 Ett vanligt förekommande fenomen var att ärekränkande handlingar be-

möttes med våld, där handlingen kunde vara ett respektlöst bemötande eller ett 

sidosättande av sociala (klass)regler.109 Genom att erbjuda en chans att vinna 

”verklig upprättelse” inför rätten sökte kommittén möjligen stävja våldet. 

    Nuvarande lagstiftning rörande ärekränkning bör istället ses som ett försök av 

lagstiftaren att stävja att individers ära blir angripen. Det stora antal anmälningar 

av begången ärekränkning bör härstämma från en känsla av att någon sorts upp-

rättelse borde gå att vinna, mer än att rätten erkänner brottet som begånget. 

 

4.1 Kränkning i svenskt hänseende 

 

Om man granskar ordet kränka beskriver förklaringen av ordet ett nära samband 

till hedern eller den personliga äran om man så vill. 110 Att kränka någons fysiska 

kropp innefattar därmed en handling som genom sin karaktär angriper den utsatta 

människans metafysiska varelse, hans ära. 

    Ordet ”kränkning” besitter en särskild kraft i det svenska språket. Ett ökande 

antal människor anser sig kränkta i de mest skilda sammanhang111 och med den 

ökningen följer de som med löje betraktar begreppet och konsekvenserna av dess 

spridning.112 Jag kommer under följande avsnitt att se närmare på begreppet 

kränkning utan att i särskild mån befatta mig med skadeståndsrätt. Just kränkning-

ens karaktär är dock grundligt utredd inom just denna juridiska disciplin och det 

lämpar sig att först se på den litteratur som är som mest utförlig och förklarande. 

    Vad som i lagtexten nu betecknas som kränkning ansågs tidigare utgöra ”li-

dande”. Begreppet ”lidande” omarbetades efter tillkomsten av nuvarande SkL, 

mycket p.g.a. ordet innebörd, med betoning på den upplevda och alltså subjektiva 

kränkningen. Man ville istället att den brottsliga handlingens karaktär skulle prägla 

kränkningsersättningen.113 Så utvecklar sig resonemanget i NJA 2007 s. 540, där en 

liten flicka blivit sexuellt utnyttjad medan hon sov. Resonemanget om kränkning 

                                                           
108 Horgby, Björn, Den disciplinerade arbetaren: brottslighet och social förändring i Norrköping 1850-1910, 
Almqvist & Wiksell International, Diss. Stockholms Univ., Stockholm, 1986, s. 225. 
109 A.a., s 227 ff. 
110 Kränka, Nationalencyklopedin, 2013-10-15, www.ne.se/sve/kränka. 
111 Salihu, Diamant, Sexuthängda kvinnan berättar nu om domen, Expressen, 2013-10-23, 
http://www.expressen.se/gt/sexuthangda-kvinnan-berattar-nu-om-domen, där flickan i efterspe-
let till Göta Hovrätt dom 2013-10-16, mål nr T 107-13 ansåg att den sänkta kränkningsersättning-
en i sig utgjorde ytterligare en kränkning. 
112 Eberhard, David, Ingen tar skit i de lättkränktas land, Prisma, Stockholm, 2009. 
113 Bengtsson, Bertil & Strömbäck, Erland, Skadeståndslagen (1 februari 2013, Zeteo), kommentar 
till 2 kap 3 § under rubriken ”Allmänt”. 
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så som angrepp på ens metafysiska varelse är i det här sammanhanget relevant, då 

flickan inte var medveten om övergreppen och ej heller i efterhand informerades 

om dem. Det kan inflikas att domen i fråga rönte stor uppmärksamhet från kun-

niga inom skadeståndsrätten, med tanke på att man i och med fallet gick ifrån den 

principiella skadeståndsrättsliga bedömningen avseende handling och (av hand-

lingen orsakad) skada. För vår del är inte den aspekten intressant, vi eftersöker 

kränkningen, som tinget i sig och inte dess plats i den skadeståndsrättsliga disci-

plinen. 

    Att vara sårad är inte synonymt med att vara kränkt. Med tanke på att man 

inom skadeståndsrätten måste anses ha fått utstå en allvarlig kränkning för att 

kunna erhålla skadestånd (p.g.a. kränkning, d.v.s. ärekränkningsbrott så som vi 

känner dem) kan man konstruera olika grader av kränkningar, med uppdelning 

mellan förolämpning och förtal. Först bör dock inflikas att man i propositionen 

till nuvarande SkL betonade allvarligheten i att angrepp grundade i någons sexu-

ella läggning eller etniska härkomst. Principen om människors lika värde ska i viss 

mån vara avgörande för kränkningsersättningen.114 

    Kränkningsersättning har i regel inte utgått för smädade yttranden så som 

”idiot”, vilka bör anses beskriva en individs mentala kompetens.115 Överhuvudta-

get finns det få HD-avgöranden rörande förolämpning, bortsett från NJA 1989 s. 

374 där den åtalade dömdes till att betala skadestånd till målsäganden efter att till 

denne ha yttrat ”jävla svartskalle”. Även i senare hovrättsavgöranden har smädliga 

tillmälen riktade gentemot någons etniska identitet bedömts som allvarligt krän-

kande.116 Vi befinner oss alltså här på en högre nivå än att ha angripit någons 

självkänsla. Att rikta smädliga tillmälen gentemot någons mentala kapacitet – d.v.s. 

att kalla någon för idiot – får alltså anses utgöra en kränkning men dock inte en 

allvarlig sådan. Detta som en följd av BrB 5 kap. 3 § där en förolämpning beskrivs 

som just kränkande: ”Den som smädar annan genom kränkande tillmäle [min kur-

sivering]”. 

    Att värdera kränkningen i sig är desto svårare gällande förtal, då andra omstän-

digheter än själva yttrandet (eller uppgiften) ligger till grund för om brottet utgör 

en allvarlig kränkning, så som spridningen. Insinuationer om att målsäganden 

skulle komma att ställa upp i en pornografisk film, vilka spreds i en periodisk tid-

                                                           
114 A.prop., s. 53. 
115 Svea Hovrätt dom 2010-10-14, mål nr B 3372-09, där den åtalade dock fälldes för förolämp-
ning. 
116 Hovrätten för Nedre Norrland dom 2011-01-18, mål nr b 1061-10. 



 
 

41 
 

skrift ansågs medföra en rätt till skadestånd, vilket betyder att brottet utgjorde en 

allvarlig kränkning. I övrigt fälldes den tilltalade för grovt förtal i det fallet, vilket 

betonar en högre grad av allvarlighet. Att förtalsbrott av sexuell karaktär i regel 

bedöms som grövre påvisas genom ett antal domstolsavgöranden.117  

    För att sätta det hela i ett vardagligt sammanhang kan man säga att skymfen 

”idiot” knappast är kränkande utan istället sårande. Allmänheten bör vara benägen 

att hålla med om detta. Oaktat detta anses skymfen idiot utgöra en ren kränkning, 

sett till lagstiftningen. Man kan lätt se problematiken i detta. Ytterst få har då inte 

begått ett brott och ytterst få har undgått att bli utsatta för ett brott, som få egent-

ligen uppfattar som ett brott. Diskussionen här är i allra högsta grad jämförbar med 

den som fördes under kap. 1.6, där min tanke var att påvisa det allvarliga i att så 

lätthändigt begränsa yttrande- och tryckfriheten, vilket skulle innebära en in-

skränkning i tankefriheten (mer om detta under kap. 6). Här är istället problemet 

att vi nyttjar ett begrepp för ett brott som inte uppfattas som just så allvarligt som 

lagstiftaren har resonerat. Problemet här ligger inte i paragrafens form utan i hur 

den följs. Kränkande och brottsliga förolämpningar kan naturligtvis förekomma 

men att kalla en individ för fascist eller idiot är inte synonymt med att kränka just 

den individen. 

    Att allvarligt kränka någon behöver inte nödvändigtvis innebära att kränkningen 

i rent känslomässiga följder är allvarligare än en kränkning av medelgraden. Som 

vi ser i förarbetet till Skadeståndslagen (1972:207) har lagstiftaren tagit beslutet att 

upphöja normen om människors lika värde till en ny grad ovanför medelgraden. 

Det betyder som sagt inte att det är allvarligare men genom benämningen ges det 

sken av att vara det, då p.g.a. politiska ställningstaganden. Psykologiska eller andra 

beteendevetenskapliga aspekter är i första hand inte relevant för ställningstagan-

det.  

4.1.1 Brottslig kränkning 

 

Vi ska här närmare behandla den kränkning som kan uppstå enligt lagstiftaren och 

dess karaktär, vad den faktiskt utgör i den juridiska systematiken. Vad definierar 

kränkningen som begrepp inom de olika juridiska disciplinerna? Är det handlingen 

som utgör kränkningen, den handlandes avsikt – hans karaktär, eller avgörs 

                                                           
117 NJA 1992 s. 594 (refererad till på s. 6 st. 1) samt Svea Hovrätt dom 2002-11-04, mål nr B 4812-
02 där den tilltalade spred uppgifter om sin f.d. sambo med hjälp av två olika annonser av sexuellt 
slag. 



 
 

42 
 

kränkningen utifrån subjektet och dess uppfattning om det övergrepp som sked-

de? Görs bedömningen utifrån subjektets uppfattning om gärningsmannen? Dessa 

frågor kompliceras, i alla fall för oss, genom att olika discipliner värderar ordet 

olika. I brottsbestämmelsen för förolämpning utgörs kränkningen av ”det krän-

kande tillmälet”,118 inom skadeståndsrätten är begreppet diffusare där den som 

kränker någon ska ersätta kränkningens skada.119 

    Vi behandlar den skadeståndsrättsliga aspekten först. Vad skadestånd för 

kränkning fungerar som är en upprättelse av något slag.120 Det som kränker är 

alltså handlingen och den skada som ersätts är bortkopplad därifrån. Kränkningen 

är enligt paragrafens ordalydelse inte avtrycket som avlämnas utan handlingen 

som avlämnar ett avtryck. Enligt skadeståndsrättsliga principer är det skadan som 

ersätts och inte kränkningen, vilket än (o)tydligare påvisar kränkningens sanna 

karaktär. Att en individ har blivit kränkt innebär att en kränkande handling har 

företagits gentemot denne och att den skada som uppkommer därigenom ersätts. 

    Det hela höjs upp ännu en nivå i tanketeknik då den utsatta individen kan anses 

ha gett upp sin integritet och därmed minska den förekommande kränkningen.121 

En polisman som ingriper onödigt bryskt eller hårdhänt i en gripandesituation får 

anses ha gett upp sitt skydd för integritet (propositionens språkbruk), den som 

aktivt väljer att ta del av ett slagsmål ger likaså upp sitt skydd.122 Genom att slut-

föra den tankegången, som härleds från lagstiftaren, kan vi sluta oss till att kränk-

ningen är att anse som en handling som definieras genom det subjekts handlande 

som handlingen konsekvens drabbar. Vidare måste den handlande kopplas till 

definitionen. Avsikten bakom handlandet bestämmer huruvida det är kränkande 

eller ej. Få kan säga att det är kränkande att av misstag träffas av en spottloska, 

ex.v. från en takläggare när man står nere på gatan men ett lika stort antal är säker-

ligen benägna att hålla med om att samma handling genom uppsåt utförd är krän-

kande. 

    Subjektets handlande, vid tillfället för angreppet, är dock endast relevant på så 

sätt att dess agerande kan föranleda att en kränkning har inte har skett men inte 

                                                           
118 BrB 5 kap. 3 §. 
119 SkL 2 kap. 3 §. 
120 A.prop., s. 48. 
121 A.prop., s. 52. 
122 Icke att förväxla med situationen där särskilda yrkesrollers tolerans gentemot annars kränkande 
handlingar förutsätts. Distinktionen görs mellan just yrkesrollen och den privata sfären – även den 
en sorts roll i sammanhanget. Huruvida kränkningen är allvarlig eller ej beror på vilken roll an-
greppet riktar sig mot. I marginalen ska dock inflikas att poliser har tilldömts skadestånd p.g.a. 
kränkning efter att ha fått utstå smädliga tillmälen, NJA 1994 s. 557.  
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att den har skett. Förklaringen till den till synes förvirrade meningen är den ovan 

hänvisade domen om den sovande flickan, som utnyttjades sexuellt.123 Som en 

följd av att hon sov uppfattande hon alltså inte övergreppen, kan hon inte anses 

ha ansett dem kränkande (hon informerades inte om dem senare heller). Enligt 

Håkan Andersson utgör fallet en ”existentiell gränssituation” som tvingar HD att 

bemöta den diskurs som legitimerar resonemang ”kring […] kränkningar inom 

rätten”.124 Andersson argumenterar i ljuset av domen för att själva kränkningsbe-

greppet kan ses som en koppling mellan angriparens handlingsomständigheter och 

subjektets uppkomna (abstrakta) skada.  

    Då vi talar om kränkning genom förolämpning är den faktiska uppdelningen 

densamma, om än med vissa grundläggande skillnader i nyanser. Den som riktar 

en injurie mot en annan individ handlar i de flesta fall uppsåtligen, med syftet att 

på något sätt såra den injuriens subjekt. I det sammanhanget får injurien i sig an-

ses vara just nedsättande, då det är injuriens natur. Subjektets uppfattning om att 

angreppen överhuvudtaget äger rum är av betydelse för om en förolämpning i 

lagens mening har begåtts.125 Denna skillnad är väsentlig då den allvarliga kränk-

ningen enligt HD inte behöver ha uppfattats för att garantera en rätt till kränk-

ningsersättning. Enligt 2 kap. 3 § SkL:s ordalydelse är det den skada som har orsa-

kats som ersätts, vilket betyder att en allvarlig kränkning kan ha skett utan att ha 

gett upphov till en ersättningsgill skada. Vi drar oss då till slutsatsen att en kränk-

ning av normalgraden kan ha skett genom ett smädligt tillmäle men att förolämpning 

aktualiseras då kränkningen träffar subjektets medvetande. Alltså finns det ett 

implicit samband mellan den abstrakta rollen (som kränks) och den fysiska indivi-

den dold i lagtexten, gällande kränkning.  

 

4.2 Skadestånd p.g.a. kränkning 

 

Det finns sätt för en individ att erhålla en känsla av upprättelse, om än inte återer-

hållen ära. Enligt 2 kap. 1 § (SkL) så kan skadestånd utdömas, som en följd av 

brott, om skadan antingen utgörs av ett uppsåtligt eller vårdslöst angrepp på indi-

videns person eller en sakskada. Ersättning för personskada kan antingen erhållas 

p.g.a. fysiska eller psykiska defekter där psykiska defekter endast ersätts i den mån 
                                                           
123 NJA 2007 s. 540. 
124 Andersson, Håkan, Kränkning som kopplingsbegrepp avseende gärning och skada, Infotorg 
Juridik, 2013-10-17. 
125 Holmqvist, a.a., s. 5:26. 
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de är medicinskt påvisbara, ex.v. genom en sjukskrivning. Generella känslolägen 

(oro, rädsla, vrede eller sorg), uppkomna till följd av skadeståndsgrundande hand-

lingar ersätts inte.126 

    I rättsfallet NJA 1989 s. 374 tillerkändes målsäganden skadestånd p.g.a. lidande 

till följd av en rasistiskt betonad förolämpning. I domskälen utvecklar inte HD 

närmare vari lidandet består av utöver att, ”Många som kommer hit som flykting-

ar har liknande upplevelser bakom sig och att de kan bli djupt kränkta av sådana 

tillmälen som det [den tilltalade] använde får man därför räkna med.”, vilket är 

mycket svepande och enligt mig vilandes på lösa grunder. Lagen har sedermera 

genomgått en uppdatering dock med mindre betydelse för möjligheten att tiller-

kännas en rätt till skadestånd p.g.a. rasistiskt betonade smädelser.  

    Genom 2 kap. 3 § SkL tillerkänns skadestånd också för brottsliga angrepp rik-

tade mot någons person, frihet, frid eller ära om det sker genom en allvarlig kränk-

ning (begreppet kränkning diskuteras mer abstrakt under kap. 2.3., nedan ska de 

rent lagtekniska momenten beskrivas). Enligt Brottsoffermyndighetens praxis ska 

en sådan kränkning inte uppskattas till ett lägre belopp än 5000 kr.127 

    Tidigare var bestämmelsen om ersättning p.g.a. ärekränkning sorterad tillsam-

mans med andra former av psykiskt lidande så som brott mot den personliga fri-

heten och olovlig avlyssning o.s.v., och då som en följd av brottet ärekränkning. 

Nu återfinns bestämmelsen alltså i 2:3 SkL med en beskrivning av brottets natur. 

Det är en form av ideellt skadestånd för en skada som inte förutsätter fysiska men. 

Vad ideell skada ska förstås som är i viss mån oklart men en uppdelning kan trots 

allt ske mellan skadeverkningar av ekonomisk natur och skadeverkningar av mer 

känslomässig karaktär.128 

    Vad som då ska förstås som allvarlig kränkning enligt lagstiftaren är höjt i dun-

kel, av naturliga skäl. Ett angrepp på någons ära (vilket vi huvudsakligen är intres-

serade av), genom handlingar eller ord, är ett abstrakt angrepp frånkopplad själva 

handlingen.  

    I 2005 s. 738 tillerkändes en polisman skadestånd p.g.a. kränkning som en följd 

av att ha blivit bespottad i ansiktet under ett anhållande. Som nämndes under kap. 

2 ses en träffad spottloska som en form av förolämpning, en realinjurie, som p.g.a. 

sin fysiska natur konsumeras av andra brott, i det här fallet ofredande, 4 kap. 7 § 

                                                           
126 Prop. 2000/01:68, s. 17 f. 
127 Brottsoffermyndigheten, Brottsoffermyndighetens referatsamling 2012, Fritzes, Stockholm, 2011, s. 7. 
128 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 8., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 
2010, s. 367. 
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BrB. Domen var en steg bort från SkL tidigare praxis om kränkningar för extra 

utsatta personer, ex.v. poliser. Av vikt var dock att en spottloska då rimligen bör 

kunna ses som en form av förolämpning som föranleder en rätt till skadestånd 

p.g.a. kränkning, vilket är intressant. 

    I förarbetet till SkL betonades att vad som ska betraktas som en allvarlig kränk-

ning inte kan ses som en låst definition utan är beroende på omständigheterna i 

det enskilda fallet. Det uttalades dock att vissa yrkesgrupper är mer utsatta och att 

den kränkande handlingen i så fall ska rikta sig främst mot målsägandes personliga 

sida och inte den yrkesmässiga.129 Vi kan då dra slutsatsen att en spottloska mot en 

civil individ i huvudsak är att betrakta som en allvarlig kränkning. 

    I övrigt påtalar lagstiftaren allvarligheten i en sexuell kränkning, vilket även kan 

vara en bidragande orsak till att allmänt åtal kan väckas för ett förtalsbrott (se kap. 

2.1).130 Man bör dock frånkoppla begreppen från de båda lagarna, då förtal hand-

lar om spridning av uppgifter av sexuell karaktär och sexuell kränkning behandlar 

en begången sexuell handling, ex.v. ett sexuellt övergrepp. Påpekas bör dock att 

brott av sexuell natur eller med sexuella inslag i regel föranleder tyngre ingrepp 

från rättsväsendet. 

    Det är vidare av vikt, vid bedömningen om det är en allvarlig kränkning, 

huruvida målsäganden får anses ha provocerat fram den menliga handlingen. 

Huruvida en polis ingripande gick korrekt till låg till grund för avgörandet om 

skadestånd skulle tillerkännas honom.131 Det är principiellt viktigt att målsäganden 

inte ger upp skyddet för sin integritet, då det handlar om våldsbrott – paralleller 

bör dock kunna dras till förtal- och förolämpningsbrotten. Provokationen måste 

dock bedömas i relation till den följande handlingen, är handlingen alltjämt att 

anse som allvarlig bör en allvarlig kränkning ha skett. Även i de situationer där ett 

handgemäng har inletts i relativt samförstånd kan en allvarlig kränkning före-

komma då ex.v. ett överdrivet, i proportion till situationen, bruk av våld används. 

    Har ett förtalsbrott begåtts bör alltså skadestånd för allvarlig kränkning kunna 

tillerkännas målsäganden. I prövningen skulle rimligen uppgiftens karaktär bedö-

mas tillsammans med retorsion, d.v.s. att målsäganden framkallat den ärekrän-

kande handlingen.132 Även om det snarare kan komma att ligga till grund för an-

                                                           
129 A.prop., s. 50. 
130 A.prop., s. 65. 
131 NJA 2005 s. 738. 
132 Holmqvist, a.a., s. 5:16. 
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svarsfrihet är det inte orimligt att sätta målsägandens beteende i relation till förtal 

vid bedömning om kränkningen är att anse som allvarlig eller inte. 

    I förarbetet till SkL påtalades det att kränkningsersättningen syfte är att i alla fall 

mildra de men som kan tänkas uppkomma i och med, i vårt fall, att en ärekrän-

kande handling riktas gentemot en individ.133 De men som man talar om vid för-

talsbrott är som bekant rent objektiva, alltså hur andra värderar en individ vilket 

betyder att skadestånd för kränkning p.g.a. förtalsbrott i praktiken innebär en 

ekonomisk kompensation. Vid förolämpningsbrott skadas enligt lagstiftaren själv-

känslan vilket betyder att skadeståndet ska tänkas mildra de känslor av ex.v. skam 

som uppkommer i och med brottet. 

    Hur processen går till rent processuellt är inte av intresse för uppsatsen. Me-

ning är att belysa ärekränkningens olika former och det sken som den avger, inte 

de tekniska delmomenten i en rättstvist.      
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5. Ärekränkningens subjekt 

    

Vi har hittills talat om ärekränkningen (och då både om begreppets ställning och 

natur) samt de rent tekniska aspekterna av kränkningen som koppling mellan 

handling och skada. Detta femte kapitel ämnar dryfta närmare om subjektets ställ-

ning och egna uppfattning om just ärekränkning men vidare sin egen roll och 

identitet. Dessa aspekter har i viss mån redan granskats men då endast översiktligt 

och inte i sitt rätta sammanhang, varför vi nu går över till individerna som utsätts 

för (eller anser sig utsatta för) ärekränkning. 

 

5.1 Individen 

 

Uppsatsen tar väldigt översiktligt upp den samhälleliga utvecklingen som har skett 

under en period så långt bak som medeltiden och hur den i samhället fungerande 

individen har haft att anse lagarna men framförallt hur lagarna har haft att se indi-

viderna (se kap 3.2 och 3.2.1 angående detta). Hur den individuella människan har 

att agera under utvecklingen av vårt nuvarande samhälle är en sak som berör de 

frågor som den initiala stegringen av anmälningar av ärekränkningsbrott ger upp-

hov till. 

    Cristopher Lasch skrev under slutet av 1970-talet i sin bok Den narcissistiska 

kulturen att ”vår tids atmosfär är terapeutisk, inte religiös. Människor längtar i dag 

inte efter personlig frälsning, än mindre efter att en tidigare guldålder skall åter-

komma, utan efter känslan, den flyktiga illusionen av personligt välmående, hälsa 

och psykisk trygghet”.134 Citatet belyser den av mig tidigare beskrivna individuali-

seringen av samhället där den ena flyktiga illusionen (religionen) har bytts ut mot 

en annan flyktig sådan. Skillnaden ligger i att religionen som fenomen är samhälls-

skapande och gemensam, medan den personliga välmågan är strängt kopplad till 

individens eget jag. Vad Lasch i sin bok beskriver som det narcissistiska jaget tol-

kar jag som den obevekligt självupptagna individen som i en tid av frihet känner 

sig låst att söka förverkliga sig själv och präglas av rädslan att en dag förlora den 

ansamlade bilden av sin identitet. Lasch beskriver likt Maffesoli jaget som vilset 

och osäkert och att det individualiserade samhället endast är en källa till ett behov 

                                                           
134 Lasch, a.a., s. 20. 
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av bekräftelse och att vi därigenom tvingas att söka band med andra människor 

för att på så vis stärka vår identitet, vår individualism. 

    Identiteten, en reflektion av jaget, präglas av individens sociala roll och skiftar 

beroende på sammanhanget – vilket alltså särskiljer den från personligheten.135 I Det 

minimala jaget hävdar vidare Lasch att den skiftande och ”problematiska” identite-

ten inte är att härledas till förlusten av givna sociala roller (ex.v. stånds- och klass-

samhället). Detta p.g.a. att Lasch inte likställer identitet och social roll, vilket för-

visso är ett riktigt antagande. Men att helt frånkoppla identiteten från individens 

sociala roll och under de villkor som den upplever sin omgivning är att se det allt-

för strängt, i min mening. Vi är trots allt sociala varelser och hämtar bilden av oss 

själva från samhället och våra umgängen. Skillnaden nu är som sagt att dessa två 

ting inte längre är givna och att identiteten då alltså heller inte kan vara det. 

    Behovet av ära och heder följer samhällets skiftningar och som vi ser under 

kap. 3.1, 3.1.1 och 3.2.1, är den en annan idag än vad den tidigare var. Utveckling-

en av individens roll i det juridiska systemet är av särskilt intresse för den här upp-

satsen varför en genomgång kommer att föregå granskningen av de kopplingar 

som äran har till individen och hur ärekränkningen har kommit att framstå under 

slutet av 1970-talet och framåt. 

 

5.1.1 Brottsoffret 

 

Ordet brottsoffer klingar bekant i de flestas öron men historiskt sett har man inom 

den juridiska disciplinen var obenägen att värdera den, för den (eventuellt) brotts-

liga handlingen, utsatta individen i termer lidande eller annat men. I 20 kap. 8 § 

RB definieras brottsoffret mer neutralt som målsägande, vilket inte anger något 

värde i om individen är att anse som utsatt för brott eller inte. Den rätten sankt-

ionerar åklagaren att väcka åtal för är den som kan anses vara ”den person som är 

bärare av det intresse som skyddas genom den straffbestämmelse som gärnings-

mannen brutit mot.”136 

    Tidigare diskuterades inte subjektet för brottet i lika stor utsträckning som idag 

och i offentligt tryck användes begreppet för första gången 1970, då figurerande i 

                                                           
135 Lasch, Christopher, Det minimala jaget: hur man överlever psykiskt i en orolig tid, Norstedt, Stock-
holm, 1985, s. 29. 
136 Fitger, Peter, m.fl., Rättegångsbalken (april 2013, Zeteo), kommentar till 20 kap 8 § under stycket 
med inledningen ”En definitionsregel som finns i fjärde stycket”. 
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riksdagstryckets registerindex.137 Under tiden innan dess hade förvisso man inom 

kriminologiska kretsar brukat begreppet men då i en annorlunda kontext, med 

fokus på brottsoffrets medvållande i sin egen utsatthet. Alltså, den psykologiska 

kopplingen mellan gärningsman och gärningssubjekt. Erkända arbeten med fokus 

på detta är exempelvis ”Patterns in Criminal Homicide” av Marvin E. Wolfgang 

(1958) som utgick från brott där den sedermera dödade var den som initialt an-

grepp den kommande gärningsmannen. Detta arbete skulle ligga till grund för en 

kommande studie av Menachem Amir, som applicerade begreppet på våldtagna 

kvinnor.138 

    Henrik Tham menar att just sexualbrotten utgör en milstolpe för begreppet 

brottsoffer i den svenska debatten. I ett betänkande som en av justitieminister 

utsedd utredning lade fram 1976139 delades brottet våldtäkt in i olika grader, där 

den ansågs mindre grovt då brottet begicks mellan två med varandra redan be-

kanta individer.140 I och med detta utlöstes en motreaktion mot den annars vid 

den tidens sexualliberala syn som präglade samhället och flertalet kriminaliseringar 

rörande sexualbrott genomfördes. Följden blev att subjektet för brott kom att 

betraktas som offer, med de rättigheter som därav medföljer, d.v.s. medlidande, 

sympati och även omskapad identitet. Att vara brottsoffer ses inte som att ha varit 

utsatt för ett brottsligt handlande utan brottsoffer kan anses vara en status som 

individen blir behäftad med, vilket föranleder negativa aspekter utanför själva 

brottet – alltså att individens identitet förändrar status.  

 

”Brottsoffret uppfattas som en person som kan ställa krav på 

sin omgivning att bli bemött med respekt och förståelse och 

som har rätt till stöd i olika former.”141 

 

Vari denna utveckling har sin grund är intressant att beakta, då brottsoffret är 

centralt i den utvecklade linje som följer därav – alltså den kränkta individen. Ge-

nom att utsattas för brott ställs ofta frågan om den för brottet utsatta individen 

även har kränkts. Det finns inga direkta negativa aspekter att beakta då man som 

utsatt svarar jakande på den frågan, varvid en indirekt uppmuntran för den rätts-

                                                           
137 Tham, Henrik, Brottsoffrets uppkomst och framtid., Univ., Kriminologiska institutionen, Stockholm, 
2001, s. 28. 
138 Amir, Menachem, Patterns in forcible rape, Chicago, 1971. 
139 SOU 1976:9. 
140 Tham, a.a., s. 29. 
141 Tham, a.a., s. 28. 
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liga kränkningen sker. På så vis har den språkliga innebörden av ordet kränkning 

skiftat till att allt oftare indikera en generell nedsättning i självkänsla, självmed-

vetande o.s.v. istället för ett allvarligare angrepp som genom sin natur kommer att 

påverka den utsattes leverne och identitet för en lång tid framöver. 

    I och med en utredring ankommen p.g.a. brottsoffrets status förtydligades det 

förhållandet att det finns mycket kvar att göra för att underlätta och stödja de som 

är utsatta för brott.142 Genom att ta del av de olika åtgärder som har vidtagits un-

der en tioårsperiod innan utredningen lades fram uppkommer en bild av brotts-

offret som synnerligen lidande och utsatt. Antalet anmälda brott har ökat närmast 

lavinartat sedan 50-talet samtidigt som diskrepansen mellan antalet anmälda och 

faktiska brott rörande dödligt våld konstant ökar, vilket leder till slutsatsen att 

ökad anmälningsbenägenhet ger uttryck för skillnaderna.143 Tham är av liknande 

åsikt, gällande den ökade brottsligheten. Alltså kan förklaringen rimligen inte ligga 

i någon särskild (ökad) utsatthet för de som utsätts för brott. Förklaringen ligger 

snarare i den samhällsutveckling som har skett, där synen på brott har förändrats 

genom olika variabler.  

    Våld i regel, och angrepp som till sin natur är psykiska, anses i regel som ocivili-

serat och den samhällsutveckling som har följt den mänskliga historien är att man 

genom olika metoder har strävat efter att motverka dessa yttringar. Av detta 

kommer kriminaliseringar och i ett helt ociviliserat samhälle (d.v.s. i naturen) exi-

sterar inga brott och våld bör i regel betraktas mer som negativa aspekter att und-

vika snarare än negativa aspekter att fördöma. Norbert Elias hävdar att aggressivi-

teten och ”fientliga sammastötningar mellan människor” avtar i civilisationspro-

cessen144 och att framväxten av en stark centralmakt får den effekten att indivi-

dernas förmåga/vilja till återhållsamhet och ”hänsyn till varandra” tilltar.145 I ett 

sådant samhälle, vårat, är visad aggressivitet mer problematiskt och iögonfallande 

än tidigare. 

    Parallellt med brottsoffrets utveckling följer den globala utvecklingen av 

mänskliga rättigheter. Inom FN låg innan 80-talet brottet i fokus men gradvis skif-

tade denna syn till att framhäva brottsoffret.146 Genom att brottsoffret togs upp på 

agendan och knöts samman med de rättigheter som garanterats genom FN:s kon-
                                                           
142 SOU 1998:40, s. 13 ff. 
143 Mörk, Pauli, Konstaterade fall av dödligt våld, Brottsförebyggande rådet, 2013, s. 3. 
144 Elias, Norbert, Civilisationsteori. D. 1, Sedernas historia, Atlantis, Stockholm, 1989, s. 296. 
145 A.a., s. 307. 
146 Mawby, Rob I. & Walklate, Sandra, Critical victimology: international perspectives, Sage, London, 
1994, s. 88. 
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vention om de mänskliga rättigheterna samt EKMR upphöjdes brottsoffret till att 

omfatta samhället. På individnivå framstår denna förändring som tydligare då rät-

tigheterna får ett globalt anseende istället för att verka inom juridiska grupper. Ge-

nom dessa garanteras tidigare politisk svaga grupper (ex.v. invandrare och homo-

sexuella) en starkare ställning, liksom brottsoffret. Nuförtiden firar man internat-

ionellt brottsoffrets dag på svenskt initiativ.147 Vidare har rättighetskatalogen, fun-

nen i EKMR, på senare år givits en tyngre myndighet rörande skadeståndsrättsliga 

spörsmål, något som tillsammans med ovanstående signalerar en bred acceptens 

rörande de individuella rättigheternas framgångar.148 

    Utöver denna utveckling kan en mer regional skiftning i synen på kränkning av 

brottsoffer betraktas mellan de nordiska länderna där ansökningar av ersättning 

p.g.a. kränkning i Danmark är färre men med ett genomsnittligt högre ersätt-

ningsbelopp jämfört med Sverige.149 På samma vis skiljer sig det mediala intresset 

mellan länderna, där svensk står för den betydligt större delen med artiklar rö-

rande brottsoffer och kränkning. De rättegångar som ligger till grund för artiklar-

na påtalar i regel en bild av ett kränkt brottsoffer, men där uttalandet görs av mål-

sägandens företrädare (advokat, journalist, kriscentra o.s.v.).150 Det framstår tydligt 

hur institutionaliserat brottsoffret, men också kränkningsbegreppet, är. 

 

5.1.2 Personlig kränkning 

 

I ett samhälle där brottsoffret anses priviligierat och berättigat till inte bara eko-

nomisk ersättning utan emotionellt stöd från anhöriga och av myndigheter tillför-

ordnande personer (ex.v. målsägarbiträden) framträder oundvikligen den kränkta 

individen. Den dramatiska ökningen av anmälda ärekränkningsbrott kan inte för-

klaras med hjälp av internet utan den starkaste trenden verkar vara sexualrelate-

rade ärekränkningar.151 Detta bör kunna kopplas samman med den ökade indivi-

dualiseringen där sexualiteten, manifestationen av det strängt personliga, är något 

som definierar individen och därigenom skänker denne identitet. Att angripa sex-

                                                           
147 www.brottsoffermyndigheten.se, Om oss, Arrangemang, Internationella brottsofferdagen. 
148 Schultz, Mårten, Skadeståndsrätten i de mänskliga rättigheternas tjänst, JT nr 1 2007/08, s. 140 ff. 
149 Lernestedt, Claes & Tham, Henrik (red.), Brottsoffret och kriminalpolitiken, Norstedts juridik, 
Stockholm, 2011, s. 139. 
150 Rytterbro, Rönneling & Tham, a.a., s. 102. 
151 Lernestedt & Tham, a.a., s. 37, en studie som genomfördes mellan 1994 och 2007 i Stockholm 
visade på en stor ökning av ärekränkningsbrott i Stockholms län där internetbaserat förtal endast 
utgjorde en tiondel av brotten men där den vanligaste typen av tillmälen rörde sexualiteten. 

http://www.brottsoffermyndigheten.se/
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ualiteten i ett så individualiserat samhälle ter sig för individen som ytterst känn-

bart. Då sexualbrott enligt lagstiftaren anses vara särskilt allvarliga, och därigenom 

orsakar brottsofferstatus av högre rang, uppmanas befolkningen till att identifiera 

och anmäla dessa brott. Genom denna process stiger den sexualiserade kränk-

ningen i samhället parallellt med övrig kränkning.  

 

”Varje samhälle återger sin kultur – dess normer, dess 

bakomliggande förutsättningar, dess sätt att ordna upplevel-

ser – i individen, i form av personlighet.”152  

 

På så sätt kan vårt samhälles tillstånd – kultur – beskrivas som kränkt, då de indi-

viduella yttringarna om att man har blivit kränkt vittnar om en bakomliggande 

orsak, den nu redan mogna brottsoffer- och kränkningskulturen. Genom att 

framhäva skyddet för individernas identitet (ärekränkning, kränkningsersättning 

och brottsofferbegreppet) lägger man grunden för ett kränkt samhällssystem. I ett 

mer individualiserat samhälle ges människorna en mer isolerad status där ängslan 

och en uppfattning om viktimisering inträder.153 Tham menar att upplevelsen av 

osäker identitet ger upphov till en benägenhet att erkänna sin offerstatus och däri-

genom få uppmärksamhet. Resonemanget är följdriktigt med bilden av identitet, 

genom att egenhändigt beskriva sig som drabbad vid händelse av ex.v. ärekränk-

ning inträder känslan av kontroll och identiteten skiftar förvisso men den upplevs 

inte vara förlorad. Brottsofferbegreppet framstår vidare som något det råder kon-

sensus kring, varvid det kan anses inordnat under det rådande rättsmedvetandet. 

    Mer angående begreppet ärekränkning så har det i och med uppsatsen fram-

kommit en diskrepans mellan äran som var föremål för lagstiftningen i och med 

BrB (och som var fortsättningen på en betydligt äldre rättstradition) och den 

kränkning som individer upplever sig vara utsatta för vid förtal. I dagens individu-

aliserade samhälle är angreppet i regel inte farligt på samma vis som tidigare (även 

om det naturligtvis förekommer allvarliga fall av förtal där ett annat intresse än 

målsägandens känslor angrips). Att missaktning riskerar uppkomma kan enligt 

min mening inte rättsfärdiga så många inskränkningar i yttrandefriheten som lag-

stiftningen idag ger upphov till. Det framstår som rimligare att istället skydda nya 

intressen som kan tydas, d.v.s. rent ekonomiska (där förtalet utgörs av uppgifter 

                                                           
152 Lasch (1981), s. 51. 
153 Tham, a.a., s. 35. 
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tjänliga att ex.v. sabotera någons företagsverksamhet) och de allvarliga angreppen 

(som till sin natur är mer jämförliga med brotten sorterade under BrB:s 4:e kap. – 

d.v.s. frihet och frid). Detta p.g.a. att det knappast längre kan anses vara äran i sig 

som skyddas utan istället individens upplevda känslor om sin egen integritet, en 

konsekvens av utvecklingen av de rättigheter som sanktionerats av internationella 

organ, det moderna samhället (där individen i sig besitter ett värde) och brottsof-

ferbegreppet. 

    Det är kränkningen som ter sig ligga i fokus för ärekränkningen i dagens sam-

hälle. Båda orden ära och kränkning är svårhanterliga och den diffusa ställning som 

ärekränkning därigenom förlänas är föremål för språkliga förbistringar.154 Genom 

att äran lämnas obehandlad där kränkningen röner omfattande insatser från myn-

dighetshåll samt doktrin omformuleras ärekränkningen i det allmänna rättsmed-

vetandet till att omfatta kränkning i första hand och individen därefter. Äran 

kränks inte längre utan individen. Däri får en viss del av förklaringen till ökningen 

av anmälda fall av ärekränkningar och tillhörande domar under tidigt 80-tal155 an-

ses ligga. Tham talar om att en utvidgning av brottsofferperspektivet på sikt riske-

rar att motverka sitt eget syfte, då det förlorar sin mening och även riskerar att 

viktimisera individer mot deras vilja.156 Parallellt med detta löper ärekränkningen, 

som i kränkningens tid riskerar att tunnas ut. Man kan fråga sig om lagstiftningen 

bör anpassas efter de förändringar som har inträffat sedan de nuvarande brottsbe-

stämmelsernas införande. 

 

5.2 Det nya samhället 

 

Ju närmare man ser på den individualiserade individen, desto mer kränkt ter den 

sig ge uttryck för att vara. Antalet anmälda ärekränkningsbrott är idag avsevärt fler 

än för några decennier sedan men antalet domar ligger relativt stilla på de nivåer 

som etablerades under 80-talet och framåt. Fler människor ser sig förtalade och 

fler människor ser sig kränkta p.g.a. förolämpningar som, då de synas separerat, 

ter sig relativt harmlösa. Som vi sett under tidigare kapitel har äran ersatts av bil-

den av sig själv, d.v.s. identiteten som genereras av det fria valet och som är allt 

annat än fast. 

                                                           
154 Bjerre, a.a., s. 96. 
155 Beskrivna på s. 2. 
156 Tham, a.a., s. 39. 
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    Ordet kränkning, vilket är en del av ärekränkningen, är idag behäftat med sär-

skilda attribut, vilka ter sig ge upphov till en alltmer ängslig befolkning som defi-

nieras så som brottsoffer vid smärre motgångar eller större. Den språkliga inne-

börden av ordet kan i bästa fall beskrivas som problematisk, då ordet enligt lag-

stiftaren har gett upphov till en rätt till ersättning – vilket har anammats av be-

folkningen i stort. De ord som används för att beskriva obehag eller en upplevelse 

av att ha blivit stött ersätts, mycket på initiativ av ex.v. målsägandebiträden, 

brottsoffercentra eller media, av kränkning. Det vardagliga språkbruket påverkas 

rimligen av detta. 

    Samtidigt som allt fler anmäler väljer som en följd av det allt fler att inte full-

följa sin anmälan. Var orsaken till detta ligger är vanskligt att spekulera i; det en-

skilda åtalet är utan tvivel en grund. Det kan vidare bero på den flyktiga karaktä-

ren som identitet består av,157 där angrepp ska motas men att vedergällningen, 

d.v.s. att få angriparen fälld, möjligen inte är av huvudintresse. Huruvida det kan 

bero på den ängslan som kopplas samman med individualismen är öppet för dis-

kussion. 

 

5.3 Ärekränkningsinstitutet som redskap 

 

Den betydande ökningen av antalet ärekränkningar föregicks av en nästan lika 

markant minskning, vars bana dock ter sig något flackare. 

 

Figur 3 

158 

 

                                                           
157 Beskriven närmare under kap. 3.2 och 3.2.1. 
158 Graf hämtad ur Rytterbro, Rönneling & Tham, a.a., s. 97. 
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Förklaringen i det bör utifrån det material som framlagts i uppsatsen rimligen 

kunna antas ligga i den förändring som samhället genomgick under tidigt 1900-tal. 

Nils Christie presenterade i kölvattnet av ärekränkningens dalande kurva under 

mitten av 1900-talet tre förklaringar, (1) att folk hade blivit försiktigare med att 

kränka; (2) att folk hade blivit tryggare och inte tog kränkningar lika hårt, eller att; 

(3) folk värderade äran lägre.159 I ljuset av att andra brott sköt i höjden drog Christie 

slutsatsen att folk hade kommit ifrån varandra och att det minskade antalet äre-

kränkningsbrott speglade ett samhälle där äran och den mänskliga kontakten hade 

försvunnit. Det kan utläsas som att där vi inte är med varandra likar finns heller 

ingen ära att försvara. Nedan ser vi dock hur äran inte alls var härrörig från exklu-

sivt mellan likar företagna konflikter utan att våld ofta uppstod till följd av att en 

individ inte följde de sociala normer som var kopplade till hans egen samhälls-

klass. Detta kunde utgöras av att man som handelselev i 1800-talets Norrköping 

gick på fel trottoar eller att man som litograf visslade likt en målare.160  

    Trots detta, så kan tankens initiala omfång, d.v.s. vilket system vi lever i liknas 

med Durkheims idé om mekanisk respektive organisk solidaritet, vari individualism 

knappast står att finna i den förra utan där samhället präglas av ett kollektivt sam-

hälle där människor inte i lika hög grad är tvungna att förlita sig på andras arbete.161 

Även Ferdinand Tönnies teorier om Gemeinschaft och Gesellschaft kan i samma-

hanget påminnas om, där uppdelningen bygger på ett naturligt (se organiskt, geme-

inschaft) kontra artificiellt (se mekanisk, gesellschaft) samhälle.162 På så sätt var 

samhället förr ordnat och antalet fall av ärekränkningar var då högt. Sedermera 

har vårt samhälle övergått till att kunna beskrivas som ett organiskt, med individu-

alism och där vi istället präglas av en tydlig arbetsfördelning och där fler specia-

lister tillhandahåller för individen nödvändiga tjänster. Samhället har förändrats 

från att vara statuspräglat (stånd, klass) till kontraktpräglat (individ i relation till 

marknad). Nu som då befinner sig antalet anmälda ärekränkningar på en hög nivå 

och lagen påvisar ingen tendens till att i dessa samhällen ha betytt olika saker för 

den ärekränkte.   

                                                           
159 Christie, Nils, Hvor tett et samfunn?, 2., rev. utg., Universitetsforlaget, Oslo, 1982, s. 11. 
160 Horgby, a.a., 228 f. 
161 Wacks, a.a., s. 168. 
162 Tönnies, Ferdinand & Harris, José, Community and civil society, Cambridge University Press, Cam-
bridge, 2001, s. 17 ff. Teorin i sig är jämförbar liknelsen med den konkreta hotbilden för äran 
historiskt, där klassificeringen är skalande och inte absolut. Vårt samhälle uppvisar med andra ord 
tecken på gemeinschaft även om det på det stora hela kan beskrivas som ett samhälle starkt präglat av 
gesellschaft. 
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    De skilda sammanahang som brottet ärekränkning har brukats i speglar dock en 

säregen karaktär. Samhället har kommit att emellanåt präglas av anomi, d.v.s. ett 

tillstånd där gamla normer försvinner och inte nödvändigtvis ersätts av nya – vil-

ket får individerna i det att känna otillfredsställelse inför tillvaron.163  

    Den nedåtgående trenden rörande ärekränkningar kan kopplas samman med 

den övergång från skam- till skuldkultur som präglade 1800-talets mitt och 

framåt.164 Även arbetarklassens självdisciplinering genom övergång till facklig och 

organiserad verksamhet har lyfts fram som bidragande orsaker.165 Tidigare hade 

skymfande tillmälen och andra ärekränkningar ansetts nödvändiga att aktivt be-

möta, för att på så viss upprätthålla hedern och äran.166 Den historiska medelhavs-

kultur som enligt antropologer (refererade Peristiany och Pitt-Rivers) känneteck-

nades av begreppen skam och heder är enligt Björn Horgby att jämföra med 

1800-talets Sverige, där skymfer inte kunde tillåtas. Som en fotnot kan inflikas att 

retorsion, d.v.s. att man i stridens hetta regerar på en förolämpning riktad mot sin 

person med att förolämpa den angripande, bär drag av detta historiska synsätt på 

heder.167 Förekomsten av ärerelaterat våld var starkt kopplat till yrkesgruppen och 

våldet var vanligast mellan personer som tidigare kände varandra. 

    I sammanhanget bör principen om nödvärn kort behandlas, då tanken om att 

själva ärekränkningens kärna – den p.g.a. den uppkomna skammen – kan hindras 

ges utrymme i och med den.168 Så var ex.v. tanken i Norrköping på 1800-talet (och 

rimligen Sverige som samhällelig sfär), att den som inte aktivt bemötte skymfning-
                                                           
163 Calhoun, Craig J. (red.), Classical sociological theory, 3rd ed., Wiley-Blackwell, Chichester, 2012, s. 
240. 
164 Man kan vidare diskutera huruvida det ”identitetslösa” och fackligt präglade industrisamhället 
påverkade individernas självkänsla och hur de upplevde skymfar riktade mot sin person. Uppen-
barligen upplevde samhället en nedgång i ärekränkningsbrotten fr.o.m. 1800-talet och framåt. 
165 Lindqvist, Mats, Klasskamrater: om industriellt arbete och kulturell formation 1880-1920, [Ny utg.], 
Carlsson, Stockholm, 1994, s. 128 ff. 
166 Horgby, a.a., s. 235. 
167 Begreppet innefattar dock en syn på svaromålet som i och för sig otillåtet men under omstän-
digheterna ursäktligt. Anspelningar på etnicitet, ras, hudfärg, trosbekännelse och sexuell läggning 
troligtvis inte är troligtvis inte att anse som försvarligt., se Svea Hovrätt dom 2005-02-07, mål nr B 
8437-04 där en ungdomsishockeyspelare dömdes för förolämpning efter att ha kallat en mostån-
darspelare för ”judejävel”. Hovrätten underkände argumentationen om retorsion då dylika yttran-
den enligt dem ö.h.t. inte kan anses vara försvarliga. 
168 Ett angrepp på äran är ett angrepp som tar sin form i den fysiska världen, genom ord eller gest; 
genom skriftliga uppgifter eller andra meddelanden, men vars skada inträffar i den metafysiska 
världen, alltså den abstrakta och begreppsmässiga. Äran existerar inte på något annat plan än just 
detta, även om våra kroppsliga reaktioner så som sorg, skam eller låg självkänsla (vilka får anses 
vara rimliga följder av skadad ära eller heder) finns i den fysiska världen. Genom att aktivt bemöta 
en förolämpning genom en egen kan man mycket väl tänka sig att självkänslan inte tar lika stor 
skada som den annars hade gjort. Situationen kan utveckals till en förtalssituation där den utsatte 
är närvarande. Om den förtalande aktivt bemöts och i sin tur blir attackerad riktas sannolikt en del 
av den potentiella missaktningen mot honom och den initialt angripne framstår inte i lika hög grad 
som ett offer. 
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ar fick räkna med att dra skam över sin person. I lagkommentaren till bestämmel-

sen om nödvärn, BrB 24 kap 1 § utvecklas tanken om att nödvärn, vilket avser 

”brottsliga angrepp på person och egendom”, inte innefattar en rätt att värna om 

sin ärekränkning genom ett aktivt bemötande.169 På samma vis resonerade troligt-

vis rättsväsendet under 1800-talet, som ju inte sanktionerade det av äran föran-

ledda våldet utan genom att beivra en anklagelse om angripen ära inför rätten sågs 

individen då också besitta en möjlighet att försvara sitt anseende.170 Den nu till-

kommande ökningen av anmälningar av kränkt ära vittnar alltså om en rättsmed-

vetenhet hos befolkningen som på flera sätt överensstämmer med den syn på ära 

som historiskt sett har präglat individen. Parallellt med individualiseringen och 

brottsofferbegreppet löper måhända en återgång till skamkulturen, där skymfar 

riktade gentemot ens person inte kan tolereras. 

    Genom att se på ärekränkningsinstitutet som ett redskap erbjuds vi en möjlig-

het att beskriva den diskrepans som kan anses ha uppkommit i och med den be-

skrivna utvecklingen av individualism, det organiska samhället och brottsoffret. 

Det har genom historien fungerat som ett bevarande av samhällsordningen, där 

grupperna ansågs utgöra grunden för ärekränkningen, men under modern tid har 

ärekränkningen kommit att skydda individens identitet. I ljuset av denna skillnad 

bör man se samhällsutvecklingen, där förtal idag i regel inte leder till lika svåra 

världsliga följder men där utsattheten i viss mån bör kunna beskrivas som ”allvarli-

gare upplevd” för individen. 

    Det framstår som tydligt att en individs uppfattning om ära och heder kontinuer-

ligt löper över historien och att man då som nu ofta reagerar häftigt då man anser 

den angripen. Skillnaden ligger i uppfattningen om att man har något att förlora, 

där man tidigare hade ett eget intresse av att värja sin egen heder när man idag 

anses berättigad till att skyddas från dylika angrepp. För hundra år sedan gick dis-

kussionen om huruvida skyddet för ära utgick från ärans gudomliga karaktär eller 

om den var given utan att närmare precisera varför.171 Noteras bör vidare att anta-

let domar härröriga från ärekränkningsbrott inte har återhämtat sig till de nivåer 

som tidigare rådde samtidigt som allmänhetens rättsmedvetande i mångt och 

mycket får anses ha utvecklats till en ny form av den genom historien löpande. 

 

                                                           
169 Holmqvist, Lena, Brottsbalken: en kommentar. Del 2, (13-24 kap.): brotten mot allmänheten och staten 
m.m., 6:e [omarb.] studentutg., Norstedts juridik, Stockholm, 2009, s. 24:1. 
170 Andersson (1998), s. 118. 
171 Bjerre, a.a., s. 120 ff. 
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6. Avslutande reflektioner 

 

Detta avslutande kapitel tillägnas syftet att försöka koppla ihop det ovan fram-

förda och därigenom söka finna hållbara ståndpunkter gällande ärekränkningsin-

stitutet.  Med reservation för viss upprepning är tanken att framföra tidigare upp-

gifter i nytt ljus. Rent tekniska regleringar dryftas djupare och en större mängd 

egna tankar än vad som tidigare har framförts ges utrymme, i kontext med av-

handlade konklusioner. 

    Det framstår under alla förhållanden som tydligt att ärekränkningsinstitutet som 

mest fungerar som en markering, förutom i de fåtaliga fall där överträdelsen av 

brottsbestämmelserna anses vara så pass allvarlig att det grundar skäl för allmänt 

åtal. Genom att ”markera” (d.v.s. anmäla) inträder brottsofferbegreppet, vilket 

innebär en form av gemenskap – något som individen eftersöker. Man kan reso-

nera att det ovan beskriva inte är ett legitimt skäl för en kriminalisering eller att 

sanktionera en existerande sådan. På så vis genereras fler individer som anser sig 

utsatta för ärekränkning, när en stor andel snarare ämnar försvara sin upplevda 

identitet. Lösningen på hur detta förhållande ska hanteras är inte på något sätt 

självklart, då problematiken är djupare förankrad än i rent rättslig förhållanden.  

 

6.1 Diskussion 

 

Tanken formas med hjälp av visuella och auditiva yttringar. Genom att inskränka 

dessa stadgade rättigheter minskas den tänkbara tankefriheten,172 vilket betyder att 

inskränkningar i tidigare nämnda friheter (yttrande- och tryckfrihet) bör företas 

med försiktighet. 

    Inskränkningar i tankefriheten (vilket vi för framställningens skull i fortsätt-

ningen dryftar om) kan ta antingen formella eller informella former. En uttrycklig 

inskränkning i YGL, ex.v. att yttra en reglerad fras, är ett formellt förbud mot 

friheten att tänka fritt. Ett beslut att beskära presstödet på bekostnad av vissa (om 

än odemokratiska) åsikters kommunikationsmedel är en informell inskränkning.173 

Att på detta sätt dela upp yttrande- och tryckfriheten medför på sikt att den of-

fentliga diskussionen begränsas. Det faller sig också då naturligt att de redan ac-

                                                           
172 Nelson, a.a., s. 15. 
173 Lena Adelsohn Liljeroth, Antidemokratiska tidningar bör inte få presstöd, SVT Debatt, 2013-10-09, 
http://debatt.svt.se/2013/09/26/antidemokratiska-tidningar-bor-inte-fa-statsstod. 
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cepterade åsikter anses skyddsvärda och de utmanande och provokativa sådana 

skiktas under dessa, varvid yttrandefrihetsskyddet förlorar en viktig del av sitt 

syfte – att garantera obekväma åsikter ett visst mått av skydd. Redan accepterade 

och hävdvunna åsikter kräver rimligtvis heller inget skydd.174 

    Detta är en tanke som enligt mig bör värderas högre och reflekteras över. Kri-

minaliseringen av smädliga yttranden, genom olika sorters uppgifter, tjänar sitt 

syfte då den skyddar individer (om än symboliskt) från att få sin mentala hälsa 

försämrad som en följd av att ens anseende och självkänsla angrips. Kriminali-

seringen är dock endast rättfärdigad, i mitt tycke, då den verkligen skyddar subjekt 

som har lidit reella skador, som dessutom är inte är alldagliga utan betydande på 

det sättet att själva individens karaktär angrips och inte bara får utstå sårande till-

mälen. Trakasserier kan ganska lätt urskiljas och ”skvaller” kan rimligen inte få 

plats inom det begreppet. Beskedliga förnärmelser bör enligt min mening inte vara 

kriminella då det lätt kan flytta fokus från de verkligt allvarliga fallen av menliga 

yttranden och rena trakasserier. Begreppet ärekränkning utvattnas enligt mig däri-

genom och det bör ligga i de flestas intresse att detta inte sker. Som exempel kan 

återigen Svea Hovrätt dom 2010-10-14, mål nr B 3372-09 fungera. Polismannen 

fälldes vidare för förolämpning, efter att ha yttrat ”idiot” till målsäganden vid ett 

tidigare tillfälle. Målsäganden påpekade att han upplevde smädelsen som en 

kränkning av honom som homosexuell och att han senare kom att ”må väldigt 

dåligt”. Även i NJA 2008 s. 470 åtalades en polisman efter att ha kallar en bilist 

för ”idiot”, där målsäganden påtalade att han upplevde situationen som ”obehag-

lig och otäck”.  

    Man kan i båda ovanstående fall ifrågasätta lämpligheten i att just en polis fäller 

dylika yttranden men i hovrättsdomen fördes ingen diskussion angående detta. Att 

kalla en annan människa för idiot kan rimligtvis inte anses vara kriminellt bete-

ende – sett ur ett allmänt rättsmedvetande och isolerat till ett enstaka tillfälle. I 

NJA 2004 s. 331 ansågs den tilltalades yttranden om att poliserna, som i och med 

en ingripandesituation, var grisar inte vara ärekränkande, vilket sätts i skarp kon-

trast mot NJA 1994 s. 557 där poliserna i en likartad situation kallades ”fascistjäv-

lar”. I det förra fallet ansåg Högsta Domstolen (HD) att den tilltalade endast gav 

utlopp för sin egen ilska och att ansvar för handlingen därmed inte var påkallat. 

                                                           
174 SOU 1983:70, s. 82. 
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    Man märker relativt fort att rätten har svårt identifiera ärekränkningens karaktär 

och att vissa rättsfall mer påminner om bråk på gården mellan barn än, som de-

partementschefen uttalade, ”farliga angrepp”. Huruvida man i dessa fall ska in-

skränka i alla fall yttrandefriheten är en högst betydelsefull fråga. Min uppfattning 

är att det krävs vidare undersökningar för att nå en nutida slutsats om ärekränk-

ningsinstitutets inskränkningar i yttrande- och, alltså, tankefriheten samt dess legi-

timitet. Detta för att BrB:s reglering rörande skyddet av ära blivit mer svårförståe-

lig och istället skapat en illusion av legitimitet genom de tankemönster som 

brottsbestämmelserna kan anses ge upphov till. Behovet av att bevara sin ”ära”, 

eller heder, är inte lika stort idag som förr; om ens i viss mån nödvändigt. Förkla-

ringen kan inte ligga i att det är ett farligt angrepp som departementschefen påpe-

kade utan det känns rimligare att dra slutsatsen att det är individens egen känsla 

som sin karaktär som skyddas, d.v.s. subjektiv ära; det objekt som förolämpnings-

paragrafen ämnar omfatta. Vilket redan påpekats tidigare i texten kan den hand-

lingen, att såra en annan människa, i sig inte rättfärdiga en kriminalisering av hand-

lingen i fråga. Därav behovet av tydligare efterforskning rörande individers käns-

lor inför ärekränkning och de reella skadeverkningarna. 

    Vidare kan paralleller dras mellan historisk uppfattning om ära och den poten-

tiella utvecklingen av densamma som möjligen kan komma att ske som en följd av 

den minimala respons som anmälda ärekränkningsbrott får från myndighetshåll. 

Den regelrätta mobb som uppstod i och med det refererade Instagram-målet175 är 

att likna med ex.v. smideshantverkares handgripliga försvar gentemot andras 

gruppers ifrågasättande av de förras ära under 1800-talet.176 På så vis kan man 

argumentera för att fokus inte enbart ska läggas på den rättsliga samhällsordning-

en utan och den mer vardagliga. Den samhälleliga ordning som har uppstått i in-

dividualismens kölvatten uppvisar starka drag av den skam- eller hederskultur som 

alltså präglade tidigare samhällen, där äran dock var tydligare förankrad både i 

samhället i stort och inom rätten. I ett annat mål fälldes två tilltalade för männi-

skorov, där brottet skulle ha föranletts av att målsäganden uppfattades ha spritt ett 

rykte om en av de tilltalades familjemedlemmar.177 Sammantaget ges det en klar 

bild av en framväxande skam- och hederskultur, vilket möjligen kan kopplas 

samman med den ökande immigrationen av individer från kulturer präglade av 

                                                           
175 Göteborgs Tingsrätts dom 2013-06-25, mål nr B 705-13. 
176 För mer utförliga exempel, se Magnusson, a.a. och Horgby, a.a. 
177 Växjö Tingsrätt dom 2013-11-26, mål nr B 233-13. 
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dessa ideal. I och med denna utveckling och förekomsten av det mångkulturella 

samhället har domstolen än fler aspekter att ta i beaktande när den avgör huruvida 

ett lämnande av uppgifter i det enskilda fallet utgjorde förtal eller inte. Detta, en 

form av rättspluralism, bidrar till en ännu otydligare bild av ärekränkningar där 

den enskilda individen i vissa situationer får anses ha svårt att ta ställning till om 

den egna upplevda känslan av ära konstituerar ära enligt lagen och omvänt får 

rättssystemet problem med att på ett tillfredställande vis legitimera ärekränknings-

institutet som givet i sig.178 Det kränkande kan utgöras av vitt skilda handlingar 

med vitt skilda ursprung i upplevelsen om tillfogad skada hos den utsatte och 

brottsbestämmelsen kan därigenom anses vila på olika grunder som för den en-

skilde inte är klar utöver den egna kulturella uppfattningen. Den rättsenliga bilden 

av ära blir därigenom än mer svårdefinierad och kommer fortsätta att vara det tills 

en uttrycklig vilja från lagstiftaren kan skönjas. Brott bör inte vila på subjektiva 

grunder endast och p.g.a. detta avgöras genom rättsliga avgöranden. Brottet bör 

anses någorlunda klart och istället bör handlingen som sådan sättas in i brottslig 

kontext för avgörande.  

    I texten har tidigare avhandlats den integritet som kopplas samman med indivi-

dens identitet. Det problematiska i den situation som därmed får anses ha uppstått 

är det faktum att lämnade uppgifter, om än inte nedsättande, kan anses angripa 

den personliga integriteten på ett sätt som för individen upplevs likvärdigt med 

lämnandet av smädliga sådana.179 Uppgifter av rent ordinär karaktär, spridna 

gentemot individens vilja, kan gå att likställa med uppgifter av ex.v. sexuell art – 

vilka i sig inte är nedsättande men genererar en känsla av obehag hos den utsatta 

individen. De förra skyddas idag genom sökta resonemang av rätten, se exempel-

                                                           
178 Misshandel ger ex.v. inte upphov till liknande diskussioner, detta p.g.a. dess tydliga bild i verk-
ligheten. Den (bilden) är inte avhängig symboler eller tolkningar av ord och dess betydelse utan 
handlingen i sig, samt skadan, kan beskådas av alla. Gällande ärekränkningar – och den rättsliga 
bilden av förtal – är situationen inte lika klar eller enkel i sin form. Bilden av ära  är då ursprunglig-
en sprungen ur en hederskultur som sedermera rättsligt definierad, en definition som vi genom 
uppsatsen har sett vara bestående som lagstiftarens vilja indirekt genom lagstiftning och direkt 
genom förarbeten. Vi har samtidigt sett att verklighetens ära de facto har förändrat och man bör 
ställa sig själv frågan om lagstiftarens bild av ära, som genom media och rättsliga arbeten förmed-
las, kan liknas vid en illusion som upprätthålls genom samhälleliga strömningar så som brottsoffer- 
och kränkningsbegreppet. I Simulacra and simulation (1981) dryftar Jean Baudrillard frågan om att vi 
genom vår bildgestaltningstegvis har kommit att skapa oss falska kopior av verkligheten (si-
mulacra) som genom sin existens döljer det faktum att ”originalet” av bilden aldrig fanns eller inte 
längre finns. Teorin kan kopplas till den rättsliga tillämpningen av ex.v. ärekränkning där vi genom 
bildgestaltning, för att lösa rättsliga problem, har kommit att skapa fasta bilder (troper) som så att 
säga lever sina egna liv och genererar en verklighet gällande ärekränkning som förslagsvis inte är 
sann. För vidare läsning om simulacrum i en rättslig kontext, se Andersson, Håkan, Juridisk verklig-
hetsbild – realitet eller simulacrum?, JT nr 4 2000/01, s. 897. 
179 SOU 2008:3, s. 287. 
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vis NJA 1992 s. 594, där ”missaktningen” presumerades ha genom uppgiften att 

kvinnan godtog att ställa upp på inspelningen av en sexfilm. Det har i och med 

detta hävdats att det ur legalitetssynpunkt är klandervärt, detta då folk riskerar att 

dömas för brott de rimligen inte kunde utläsa ur brottsbestämmelsen.180 Detta 

håller jag för osannolikt, då uppgifterna tolkas i den kontext som de lämnades och 

därigenom tydligt framstår som brottsliga (eller lagliga) sett ur ett allmänt rätts-

medvetande. Det problematiska är att lagstiftningen i sig inte är konsekvent och 

inte skyddar alla de aspekter av individens integritet. Att sätta gränsen för var skilje-

linjen mellan tillåtna och otillåtna uppgifter går är ö.h.t. mycket svårt 

    Ett rent principiellt ställningstagande från lagstiftaren i frågan skulle kunna 

bringa klarhet och bidra till att upphäva den diskrepans som har uppstått, mellan å 

ena sidan tidigare samhällen och historisk syn på ära och å andra sidan nutida 

uppfattning om ära och ärekränkningsinstitutet. Genom att tydligare definiera 

grunden till inskränkningarna i yttrandefriheten kan lagstiftningen i sig måhända 

skänkas, enligt mig, legitimitet. Min argumentation här kan relateras till min tidi-

gare under kap. 4, vari det förklarades att den sexuella friheten fick anses stå över 

ärekränkningsbrotten. Om lagstiftaren skulle påtala vikten av förtals- och föro-

lämpningsparagraferna utifrån individens känsla av oro istället för den abstrakta 

äran skulle en viss förståelse för brottsbestämmelserna kunna uppstå hos befolk-

ningen i stort.  

    Som det är nu finner jag ingen princip utan istället ett antagande om att vissa 

saker inte får yttras. Detta är att hänföra till det faktum att det idag alltså är krimi-

nellt att sprida vissa uppgifter om andra individer i samhället på den grunden att 

det ”är farligt”. Jag har tidigare hastigt refererat till de diskussioner som fördes i 

SOU 1992:84 som berörde möjligheten till att inför en möjlighet till skadestånd 

p.g.a. ideell skada och då utan koppling till en brottslig gärning.181 Genom att inför 

detta system kan man, utan att närmare studera de besvärliga skadeståndsrättsliga 

frågorna, möjligen tänka sig att tankefriheten inte inskränks i lika stor utsträck-

ning. Det skulle enligt mig rättfärdiga ärekränkningsinstitutet ytterligare, genom att 

själva skadan förhoppningsvis skulle dissekeras närmare i en civilrättslig rättegång 

där utfallet enbart är att relatera till just denna skada. I marginalen kan påpekas att 

rätten historiskt i Stockholm har begagnat sig av vite för att kväsa konflikter av 

                                                           
180 A.a., s. 288. 
181 SOU 1992:84, s. 194 ff. 
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ärerörigt slag, där rätten hade att få parterna att förlikas. Vite utdömdes till den 

part som genom ord eller gärningar därefter angrep den andra parten.182 

    Den diskrepans som påvisats mellan det allmänna rättsmedvetandet och rätts-

tillämpningen är med ovan framförda i åtanke trots allt vansklig att beakta som 

den uppfattas. För även om det mycket tydligt framgår att en stor förändring i 

synen på ärekränkningsbrott har skett (och där lagstiftningen i reaktion förhåller 

sig passiv) kan lagstiftaren inte på grundval av enbart detta reagera med att för-

ändra lagstiftningen som berörs. Jag har redan påpekat att allmänhetens syn på 

ärekränkning är härrörig ur flertalet ”samhälleliga yttringar” så som kränknings- 

och brottsoffer samt internationella konventioner om de mänskliga rättigheterna. 

Att förändra lagstiftningen på grundval av dessa skulle möjligen påskynda en re-

dan påbörjad process som på många olika sätt kanske inte är önskvärd. 

    Jag citerar Dag Victor för att exemplifiera. 

 

”Det är dock inte alltid som rättssystemet bör anpassa sig till 

’rättsmedvetandet’. Ofta lär missnöje ha sin grund i bristande 

kunskaper om de faktiska problemens karaktär och rättsliga 

behandling. Istället för lagändring krävs då information och 

insyn. I andra fall kan fråga vara om tillfälliga men kanske 

starka opinionssvängningar som inte bör få genomslag i rätt-

skipningen. En viktig uppgift för rättssystemet är också att 

påverka det allmänna rättsmedvetandet. Även för detta mål 

kan dock rättsmedvetandeundersökningar vara väsentliga för 

att bedöma behov och lämplig utformning av lagstiftning.”
183 

 

Att synen på ärekränkningar inte är en tillfällig opinionssvängning framstår som 

uppenbart men lagstiftaren skulle genom styrning kunna påverka just allmänhet-

ens uppfattning om ärekränkning bort från det allvar som idag präglar institutet, i 

alla fall på rent vardaglig nivå. Genom att låta de grövre fallen av förtals- och 

förolämpningsbrott lysa klarare skulle en ökad konsensus kring begreppens legi-

timitet bildas och de mindre allvarliga smädelserna skulle inte längre uppfattas 

som lika svåra angrepp. Detta skulle enligt min uppfattning beteckna ett sundare 

och mer självmedvetet samhälle. 

 
                                                           
182 Andersson (1998),  s. 118. 
183 Victor, a.a., s. 11. 
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6.2 Motkommentarer 

 

Avslutningsvis framförs, om än inte kritik, men tidiga inpass på det i texten dryf-

tade. Genom att göra detta kommer textens huvudsakliga grunddrag än tydligare 

framträda.  

    Det ska inledningsvis nämnas att texten i sig inte kan anses ge några praktiska 

svar på ärekränkningsproblematiken. För att kunna göra anspråk på detta krävs (1) 

rättssociologisk data att lägga till grund för diskussionen kring det allmänna rätts-

medvetandet rörande ärekränkningsbrott. Hur folk uppfattar brotten, värderar 

dem och ställer sig till deras existens och legitimitet är något som främst har be-

svarats på ett övergripande teoretiskt plan i texten. Vidare är de situationer som 

behandlas knutna till faktiska fall av förtal- och förolämpningsbrott, de andra om-

fattas naturligt inte. P.g.a. detta krävs än mer teoretiskt tänkande med utgångs-

punkt i sociologisk doktrin. 

    Med hänsyn därtill krävs (2) lagstiftarens vilja, vilken i och för sig relativt lätt 

kan utläsas genom den nyligen uppkomna brottsbestämmelsen rörande kränkande 

fotografering. Genom denna kan det av teoretiker krävas antingen tydligare reso-

nemang eller mindre ingripande intrång i yttrandefriheten. Dock är lagarna i lan-

det i viss mån bundna till övergripande konventioner, så som redan nämnda 

EKMR. Sverige fälldes nyligen i Europadomstolen för konventionsbrott, detta 

som en följd av att landet då inte hade tillgodosett skyddet för enskilda medborga-

res rätt till privatliv.184 Genom ovan nämnda lag om kränkande fotografering har 

landet sedermera åtgärdat detta och man kan rimligen dra den slutsatsen att äre-

kränkningsinstitutet följer den rättsliga utveckling som landet drivs mot. Denna 

utveckling i sig kan dock inte kommenteras på ett helt tillräckligt vis utan att (1) 

finns att tillgå. Textens huvudlinje är trots detta att (2) krävs och behöver förtydli-

gas för att då lättare avgöra (1).  

    Alltså kan kritik framföras mot den lagstiftarens ovilja att tydligt definiera de 

faktiska skydd som ska anses omfattas av ärekränkningsinstitutet men vidare dryf-

tande i frågan om viljan i sig (om än dold) tillåts helt enkelt inte än. Den dåva-

rande viljan, om äran, kan dock kritiseras och har så i texten också gjorts. En dis-

kussion kring brotten i fråga skulle förhoppningsvis leda till bättre resultat.185 

                                                           
184 Söderman v. Sweden (2013-11-13). 
185 Wahlgren, Peter, Lagstiftning: problem, teknik, möjligheter, Norstedts juridik, Stockholm, 2008, s. 37. 
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    Avslutningsvis kan motsatt ståndpunkt än den annars i uppsatsen vedertagna 

(att ärekränkningsinstitutet bidrar till diskrepans i kontexten samhället/rätten) an-

tas, där äran anses god i sig (så som den uppfattas; själslig, abstrakt och odefinier-

bar) men att samhället har kommit att glida ifrån begreppet. Tönnies och Durk-

heims teorier om gemeinschaft och organiska samhällen, d.v.s. ”naturliga” tillstånd av 

mänskliga samhällen, behöver ingalunda utesluta ärans varande som en naturlig 

del av den mänskliga kontakten, även om vi i vår nuvarande kultur kan beskrivas 

ha ett kontradiktoriskt förhållande till just detsamma. Slutsatsen kan lika gärna 

vara att vi genom samhället har disciplinerats till att i större utsträckning tolerera 

olika angrepp på äran och att man på institutionell nivå, på senare år, har försökt 

att obstruera hinder för denna utveckling. 

    Oberoende av huruvida ovanstående stycke kan anses vara den korrekta håll-

ningen eller inte kvarstår behovet att uppdaterad lagstiftning, som tydligt påvisar 

ärekränkningsinstitutets ställning och därigenom också belyser samhälleliga stånd-

punkter genom både debatt (hänförlig till lagstiftningsarbete) och rättssociologiskt 

arbete. 
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