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Sverige

Yttrandefrihetsexpert om friande domen
mot Hermansson: ”Utgången var given”

UPPDATERAD I GÅR PUBLICERAD 2020-02-11

Nils Funcke, som är expert på tryckfrihetsfrågor, säger att den friande domen i förtalsmålet mot Ann-Sofie Hermansson var väntad. Foto: Paul Hansen

Göteborgs tingsrätt slog upp ordet ”extremist” i
Nationalencyklopedin �ör att reda ut om Ann-Sofie
Hermansson gjort sig skyldig till �örtal. Nu har hon
friats. 

– Begreppet rör sig i gråzonen �ör vad man �år uttala
om en enskild person, säger juristen Ängla Eklund.

Läs senare

Förtalsmålet mot Ann-Sofie Hermansson, tidigare ordförande i
kommunstyrelsen i Göteborg, har väckt stort intresse såväl inom
kulturvärlden som bland jurister och journalister. Hermansson
åtalades för grovt förtal efter att på sin blogg ha kallat de
muslimska debattörerna Fatima Doubakil och Maimuna
Abdullahi för extremister och skrivit att de försvarat terrorister. 

Göteborgs tingsrätt friade Ann-Sofie Hermansson. De
målsägande kommer att överklaga domen. 
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Målet är intressant av flera anledningar, säger Ängla Eklund
som är jurist på Mannheimer Swartling advokatbyrå och driver
organisationen ”Institutet för juridik och internet” som arbetar
med internetrelaterade integritetsfrågor. 

– Dels handlar det om vilka som är de berörda parterna – en
förtroendevald och två debattörer som frivilligt deltagit i den
offentliga debatten, säger Ängla Eklund.

Dessutom, säger Ängla Eklund, har tingsrätten prövat om
begreppet ”extremist” kan utgöra grund för förtal. Här har rätten
bedömt att uttrycket är subjektivt, på samma sätt som det är att
säga att någon är dum eller ful, och därmed inte gör det.  

– Begreppet rör sig i gråzonen för vad man får uttala om en
enskild person. I detta fall anser man att det är ett värdeomdöme
och sådana är generellt lagliga, säger Ängla Eklund.

Juristen Ängla Eklund säger att förtalsmålet mot Ann-Sofie Hermansson varit intressant
att följa. Foto: Severus Tenenbaum, Severus Tenenbaum, Severus Tenenbaum

Målet i Göteborgs tingsrätt har skapat en debatt om
yttrandefrihetens gränser. Ängla Eklund säger att det är positivt
med juridiska klargöranden, men att varje enskilt fall är unikt. 

– Det går inte att säga att det här betyder att en debattör får
kallas vad som helst. Det är många omständigheter som vägs in.
Varje enskilt fall måste prövas, säger hon. 

– Domen ger en fingervisning om hur vi ser på gränserna för
yttrandefrihet, säger juristen Ängla Eklund om att Ann-Sofie
Hermansson frias från förtalsanklagelserna. 

Yttrandefrihetsexpert Nils Funcke är inne på samma spår.

– Kontext och sammanhang är helt avgörande. Man måste pröva
vem det är som säger något, mot vem det riktas, vad det gäller i
sak och hur det uttrycks, säger han. 

Enligt Nils Funcke var den friande domen väntad.

– Utgången var given. Resonemanget är bra, rätten har i grunden
prövat de påståenden som Hermansson gjort i sitt inlägg.

Ann-Sofie Hermansson säger till DN att den friande domen
är ”en seger för demokratin och yttrandefriheten”. Fatima
Doubakil och Maimuna Abdullahi har å sin sida hävdat att
Hermansson genom sitt agerande försökt tysta dem.

Nils Funcke säger att domen inte ska tolkas som att den ena
sidans rätt till yttrandefrihet är starkare än den andras. 
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– Själva andemeningen med demokrati och yttrandefrihet är att
åsikter ska kunna brytas mot varandra. Därför är det oerhört
viktigt att domstolar prövar dessa ärenden in i varje litet
kommatecken. Det tycker jag att man har gjort här, säger han. 

Läs mer: Solklart friande av ”Soffan” – att kalla muslimska
debattörer ”extrema” var inte förtal 

TEXT

Lovisa Herold
lovisa.herold@dn.se

 Följ

Visa kommentarer (1)

Ⓒ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt

https://www.dn.se/nyheter/sverige/soffan-friad-fick-kalla-muslimska-debattorer-extrema/
https://www.dn.se/av/lovisa-herold/
https://www.dn.se/av/lovisa-herold/
mailto:lovisa.herold@dn.se

