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Purpose/Aim: The main purpose is to investigate the main fea-

tures of the discourse in the social medias about 
the legal view on cimes and criminals. 

 The special questions that are investigated are: 
1) What specific features characterize the 

discourse in the social medias? 
2) What are the legal restrictions for the freedom 

of speech on the Internet? 
3) What attitudes can you find among lawyers 

towards the discourse in the social medias?  
4) Are there grounds for presuming that the 

discourse in the social medias can effect the 
judgement in a special case?   

 
 
Material: 1) Discourse analysis 
 2) Document studies    

 3) Interview-investigation  
 
Main results:  The discourse in the social medias is always mea-

sured against the discourse in the court-room, 
which is considered to express the truth. However 
it is an fiction that the discourse in the court-room 
express the truth.  
The discourse in the social medias may effect the 
legal judgement, although it is difficult to measure. 
Formal rules are pretty okay, but because of the 
anonymity it is easy to avoid responsibility. 
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1. INLEDNING  

1.1. Ämnet 
 

I dag är det svårt att förneka att vi befinner oss i ett IT-samhälle, som är på 
stadig frammarsch. Vi är ständigt på jakt efter och har behov av ny teknologi 
och data som kan ta oss fram i vardagen, skolan, jobbet och fritiden. En viktig 
företeelse i IT-samhället har de sociala medierna blivit. Med sociala medier av-
ser jag här Facebook, bloggar, twitter, communities och olika fora på Internet 
m.m. I de sociala medierna kan människor komma samman, söka efter infor-
mation och upprätta gemenskap på olika sätt. Sociala medier har blivit en del 
av IT-samhället och under de senaste fem åren har de sociala medierna ut-
vecklats kraftigt. Ska man dra det strikt historiskt så skulle man kunna säga 
att detta nya fenomen är en nutida uppdatering av de mötesplatser som förr i 
tiden utgjordes av kyrkbacken och stadens torg. På dessa platser kunde män-
niskor utbyta nyheter, skvaller och annan information.  
 
Vilken betydelse ska de sociala medierna tillmätas i dagens samhälle? Primärt 
har de kanske betydelse för medborgarnas privata sfär. I det sociala mediet 
kan individen förmedla en bild av sig själv och skapa kontakter med andra. 
Den enskilde är den som bestämmer vad som ska publiceras i mediet och 
bestämmer därmed också vilken bild som ska förmedlas. Men om det finns 
möjligheter att ge en fördelaktig bild av sig själv finns det också möjligheter 
att i det sociala mediet ge en ofördelaktig bild av andra. I förlängningen inne-
bär detta att de sociala medierna ökar möjligheterna att sprida hat på nätet.  

Men frågan har också ställts om de sociala medierna kan ha betydelse även i 
relation till den offentliga sfären. Det som då framför allt har diskuterats gäller 
de sociala mediernas betydelse för den politiska demokratin.1 I en tid då med-
borgarnas engagemang i de traditionella politiska aktiviteterna sviktar skulle 
en livlig diskussion i de sociala medierna kunna ses som en vitalisering av 
den politiska demokratin. Vad man då framför allt tänker på är möjligheten 
til interaktivitet i de sociala medierna. Visserligen var kanske under de första 
åren tillgängligheten till de sociala medierna via datorer ojämnt fördelad 
mellan olika grupper i samhället men detta är något som så småningom har 
jämnat ut sig. 

Förhoppningarna om en vitalisering av den politiska demokratin via de so-
ciala medierna har kanske inte infriats. I praktiken har det visat sig att männi-
skor förhåller sig till de de nya sociala medierna på samma sätt som man gjor-
de i förhållande till de ”gamla” medierna, nämligen med passivitet.2 Under-
sökningar har visat att en majoritet av användarna ofta enbart går in på det 
sociala mediet för att få information men inte för att själva delta i diskussio-
nen.  

Samtidigt går det inte att komma ifrån att de sociala medierna har blivit ett 
utomordentligt vapen för att t ex uppmärksamma omvärlden på missför-
hålladen. Ett exempel som fortfarande är aktuellt är situationen i Syrien. 

                                                
1 Se t ex A. Bergström (2004), Internet, journalistik och demokrati i L. Nord & J. Strömbäck 
2 Bergström, a a, s 191 f. 



 8 

Genom twitter och bloggar blir vi dagligen informerade om de hemska över-
grepp som befolkningen där utsätts för. 

Men de sociala medierna skulle också kunna få betydelse för en annan aspekt 
av den offentliga sfären, nämligen rättssystemet eller rättsapparaten. När all-
varliga brott begås runt om i landet uppstår i stort sett alltid en intensiv dis-
kussion om det inträffade i de sociala medierna. I likhet med vad som gäller 
för andra media skulle det som sägs i de sociala medierna kunna dömandet i 
de enskilda fallet, dvs rättstillämpningen. Att försöka mäta och få en bild av 
hur denna eventuella påverkan ser ut vore naturligtvis en mycket intressant 
uppgift, som ligger i linje med med en central tradition inom medie- och kom-
munikationsforskningen.3 Samtidigt är det en svår uppgift som kräver använ-
dande av metoder som det inte finns utrymme för inom ramen för en sådan 
här C-uppsats. Jag kommer dock att lite grand diskutera denna frågan i upp-
satsen. 

Diskussionerna i de sociala medierna skulle emellertid också kunna ses som 
en diskurs. Diskurs kan här helt kort översättas med samtal och vad samtalet 
handlar om är vilken rättvisa som bör gälla i straffrättsliga sammanhang. Ef-
tersom även förhandlingarna i domstolarna kan ses som en diskurs kan man 
säga att här pågår det två parallella diskurser om samma företeelse. 

Diskurser kan undersökas på olika sätt. En fråga som särskilt intresserat mig 
är om det går att urskilja gränser för vad som går att uttala i diskursen.4 När 
det gäller diskursen om rättvisa i straffrättsliga sammanhang kommer detta i 
praktiken handla om vilka juridiska gränser det finns för yttrandefriheten i de 
sociala medierna. Ytterligare en aspekt som intresserar mig är vilka uppfatt-
ningar om och attityder till denna diskurs som finns hos praktiskt yrkesverk-
samma jurister. Vad jag vill göra i denna uppsats är därför följande: 

 

1.2. Syfte och frågeställningar 
 
Det primära syftet med denna uppsats är att belysa vad som är utmärkande för 
den diskurs angående den rättsliga bedömningen av begångna brott som åter-
finns och pågår i de sociala medierna. Ett sekundärt syfte är att diskutera om 
det som sägs i denna diskurs eventuellt skulle kunna ha någon påverkan på 
rättstillämpningen, dvs på dömandet i enskilda fall. 
 
Mina specifika frågeställningar är följande: 

1) Vilka specifika karakteristika kan man återfinna hos den diskurs som förs i 
de sociala medierna och som gäller rättvisa i straffrättsliga samanhang? 

2) Finns det något eller några förhållanden som utgör den yttersta gränsen för 
denna diskurs? I praktiken kommer denna frågeställning gälla frågan om var 
gränsen går för yttrandefrihet i de sociala medierna? 

                                                
3 Se t ex J. Gripsrud (2011), Mediekultur – mediesamhälle, tredje upplagan, Daidalos, s 57 ff.   
4 Jfr M. Börjesson & E. Palmblad (red.) (2007), Diskursanalys i praktiken, Liber, s 13.  
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3) Vilka uppfattningar och attityder har praktiskt verksamma jurister till den 
diskurs som förs i de sociala medierna angående rättvisa i straffrättsliga sam-
manhang? 

4) Finns det grund för att anta att det som skrivs i de sociala medierna också 
skulle kunna påverka rättstillämpningen, dvs dömandet i ett enskilt fall?   

   

1.3.  Metod 
 
De metoder som jag kommer att använda mig av kommer jag att presentera i 
kapitel 3. Här vill jag dock helt kort ange vilka de är. Det handlar om tre me-
toder:  
 
1) Diskursanalys. 
Som jag har nämnt i inledningen så kan debatten i de sociala medierna an-
gående hur inträffade brott ska bedömas och vilket straff gärningsmän ska 
ådömas ses som en diskurs. Samtidigt kan också förhandlingarna och bedöm-
ningen i domstolarna ses som en annan diskurs. Jag kommer att reflektera 
kring de olika diskurserna med användande av diskursanalys. Vad diskurs-
analys kommer närmare att presenteras i kapitel 3. Kort kan metoden sägas 
innebära att en eller flera aspekter av diskursen utsätts för granskning ur 
något eller några bestämda perspektiv.  
 
2) Dokumentstudier 
En aspekt av den nu aktuella diskursen som jag särskilt intresserat mig för är, 
som jag också nämnde i inledningen, i vilken utsträckning som man särskilja 
gränser för vad som uttalas i diskursen. En sådan gräns är – i varje fall i teorin 
– att det som uttalas inte i sig får innebära brottslig gärning. Detta blir då en 
fråga om yttrandefriheten på nätet och vilka begränsningar som finns i denna. 
För att kunna reda ut den frågan har jag använt mig av dokumentstudier. Ge-
nom studier av det som brukar kallas rättskällor, framför allt lagen, ska jag 
kartlägga gränsen mellan vad som är tillåtet och inte tillåtet vid debatt på 
nätet.   
 
3) Intervjuundersökning 
Som en tredje typ av material i uppsatsen förekommer en intervjuundersök-
ning. Intervjuer har gjorts med yrkesverksamma jurister om deras uppfatt-
ningar om och attityder till den debatt som förekommer i de sociala medierna 
i synnerhet i samband med grova våldsbrott. Intervjuer har gjorts med tre 
advokater, två åklagare och en domare. 
 
Fråga om man i samband med diskursanalys kan blanda olika typer av empi-
riskt material diskuteras bl a av Börjeson & Palmblad. Författarnas stånd-
punkt är att frågan inte går att besvara slutgiltigt men att det går att resonera 
om saken.5 För min del är det uppenbart att intervjuundersökningen på ett 
fruktbart sätt bidrar med ytterligare material till diskursanalysen. Juristerna 
kan, ibland utifrån egna erfarenheter ibland utifrån allmänna överväganden, 
bl a reflektera kring om det som sägs i de sociala medierna kan tänkas påver-

                                                
5 Börjeson & Palmblad, a a, s 19. 
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ka rättstillämpningen och, om de anser att så kan vara fallet, hur detta faktum 
bör värderas.  

 

1.4. Avgränsningar 
 
Uppsatsens titel är ”De sociala medierna och rättssystemet”. Vad som är so-
ciala medier kan naturligtvis definieras på olika sätt. Som jag nämnt i 1.1 och 
som framgår av kap 4 avser jag enbart Facebook, bloggar, twitter, communi-
ties och olika fora på nätet. Självklart kan även andra medier sägas ha en so-
cial funktion men dessa mediers funktion kommer jag inte att behandla.6  
 
Vad ett rättssystem är kommer att definieras i avsnitt 4.2. Enligt definitionen 
ses rättssystemet dels som aktiviteter hos de samhällsorgan som står för ska-
pandet av normer och dels aktiviteter hos de samhällsorgan som tillämpar 
dessa normer. De sociala medierna kan naturligtvis tänkas påverka den 
normskapande verksamheten. Aktörerna i de sociala medierna är emellertid 
då enbart en grupp i en stor mängd aktörer. De sociala mediernas betydelse 
för normskapandet är då förmodligen vansklig att mäta. Jag kommer i stället 
att göra den avgränsningen att jag enbart diskuterar de sociala mediernas be-
tydelse för tillämpningen av normerna. 
 

1.5. Förväntade resultat 
 
Mitt resultat bör vara till nytta för jurister och juridikstuderande som önskar 
gå vidare med att undersöka hur sociala medier eventuellt påverkar rätts-
systemet. Men självklart också för medie- och kommunikationsstuderande. 
Jag tror att de som studerar medie- och kommunikationsvetenskap kommer 
få ett bredare synsätt på de sociala medierna. Med det menar jag inte enbart 
vad de sociala medierna är för något och hur de fungerar i praktiken för det 
vet de studenterna redan. Det resultat jag önskar är snarare att upplysa dem 
om hur man bör förhålla sig till sociala medier dvs hur användandet bör vara, 
för att inte gå utanför lagen. Och vad det kan leda till om man missbrukar 
dem.  
 

1.6. Uppsatsens disposition 
 
Efter den här inledningen så ger jag i kapitel 2 en beskrivning av det teoretis-
ka perspektivet i uppsatsen. För diskursanalysens del handlar det om kon-
struktionism.  När det gäller påverkansaspekten kan frågan sägas gälla de 
sociala mediernas funktion i den offentliga sfären. Hittills har det framför allt 
ansetts vara en fråga om de sociala mediernas roll i förhållande till den poli-
tiska demokratin. Jag är emellertid intresserad av en annan aspekt nämligen 
vilken relation de sociala medierna har till rättssystemet.  
 

                                                
6 Se t ex den föreläsning av T Olsson, som finns tillgänglig på nätet, 
http://www.ur.se/Produkter/162310-UR-Samtiden-Installationsforelasningar-i-Jonkoping-
Vad-ar-sociala-medier.  
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I kapitel 3 presenterar jag mina valda metoder. Jag förklarar bl a min forsk-
ningsansats, vad en diskursanalys är för något och hur intervjuundersökning-
en har tillgått. I kapitel 4 fortsätter jag med att beskriva vad som är utmärkan-
de för de sociala medierna. Begreppet kan ges en vidsträckt definition. Jag 
kommer dock enbart fokusera på tre typer av sociala medier närmare bestämt 
bloggar, olika fora och twitter. Jag kommer också i kapitel 4 förklara vad jag 
menar med rättssystemet.  
 
I kapitel 5 presenterar jag det empiriska underlag som är kopplat till den för-
sta frågeställningen. Jag anger hur domstolarna dömt i det fall som är före-
mål för min analys och jag redovisar vad som skrivits om fallet i de sociala 
medierna. I kapitel 6 presenterar jag resultatet av undersökningen angående 
vilka gränser som finns för att yttra sig i de sociala medierna. Resultatet har 
framkommit genom studium av lagar och andra regler, dvs genom doku-
mentstudier. För att belysa reglernas faktiska tillämpning återger jag också 
vad en del jurister, väl insatta i ämnet, har för erfarenheter av reglernas till-
lämpning. I kapitel 7 presenteras intervjuundersökningen. Kapitel 8 inne-
håller en avslutning varefter min källförteckning sätter punkt för arbetet. 
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2.  UPPSATSENS TEORETISKA PERSPEKTIV 
 
Det primära syftet med denna uppsats är att belysa vad som är utmärkande 
för den diskurs angående den rättsliga bedömningen av begångna brott som 
återfinns pch pågår i de sociala medierna. Ytterligare ett syfte är att diskutera 
om det som sägs i denna diskurs eventuellt skulle kunna ha någon påverkan 
på rättstillämpningen, dvs på dömandet i enskilda fall. 
 
I detta kapitel ska jag redogöra för uppsatsens teoretiska perspektiv. För de 
frågor som ryms under det primära syftet är begreppen socialkonstruktio-
nism och diskursanalys centrala. Socialkonstruktionism är helt klart en teori-
bildning. Diskursanalys däremot kan ses såväl som en teori som en veten-
skaplig metod.7 Jag har valt att i detta teorikapitel presentera socialkonstruk-
tionismen, medan diskursanalysen presenteras i metodkapitlet. Som bak-
grund för den frågeställning som finns bakom det andra syftet ska jag presen-
tera material som handlar om om medias påverkansmöjligheter.  
 
 
2.1. Socialkonstruktionism 
 
Den teoretiska grunden för diskursanalys är konstruktionism. Konstruktionis-
men är ett synsätt som står i motsats till ett mer traditionellt samhällsveten-
skapligt förhållningssätt. Enligt konstruktionismen så är uppfattningen inom 
den traditionella samhällsvetenskapen att verkligheten kan beskrivas på ett 
entydigt sätt och vad det gäller är att ringa in och fastställa arten och graden 
av en viss social eller kulturell företeelse.8 Centralt för konstruktionismen är i 
stället att all kunskap är socialt konstruerad och att den därför aldrig kan av-
spegla en entydig verklighet därute. Beroende på vilken position som intas så 
framträder olika bilder av verkligheten. 
 
En konsekvens av detta blir en kritisk inställning till självklar kunskap. Det 
finns ingenting som på ett omedlebart sätt kan ses som en objektiv sanning. 
Winther Jörgensen och Phillips skriver t ex att ”vår kunskap och våra världs-
bilder är inte spegelbilder av verkligheten ”därute” utan en produkt av våra 
sätt att kategorisera världen.”9  
 
Konstruktionismen har givetvis framkallat motkritik från de mer traditionella 
samhällsvetenskaperna. Kärnan i denna motkritik är att konstruktionismen 
leder till absurda synsätt, som innebär förnekande av uppenbara faktiska för-
hållanden. Företrädare för konstruktionismen har då svarat att man inte för-
nekar existensen av samhällsfenomen som exempelvis missbruk, hemlöshet 
och kriminalitet.10 Poängen är i stället att vi måste vara medvetna om att vi 
inte kan betrakta världen på ett entydigt sätt utan att vi ser denna genom 
olika diskursiva raster.   
 

                                                
7 Se t ex redan rubriken på M. Winther Jörgensens & L. Phillips arbete (2000), Diskursanalys 
som teori och metod, Studentlitteratur. 
8 Börjesson & Palmblad, Diskursanalys i praktiken, s 9 ff. Se även t ex M Börjesson (2003), Dis-
kurser och konstruktioner, Studentlitteratur, s 15 ff. 
9 Winther Jörgensen & Phillips, a a, s 11. 
10 Börjesson & Palmblad, a a, s 9. Se även Börjessons, a a s 19 f, diskussion av exemplet med 
”blindhet”.  



 13 

Enligt konstruktionismen så är den centrala frågeställningen inom de traditio-
nella samhällsvetenskaperna ofta att utreda vad som är det verkliga eller det 
sanna i en viss situation. För konstruktionismen blir emellertid grundfrågan 
snarast att utreda vad som kvalificerar sig som verkligt eller sant i en viss tid 
och på en viss plats.11 Olika beskrivningar av verkligheten konkurrerar med 
varandra och ingen av dessa kan göra anspråk på att vara den korrekta bilden 
av verkligheten. Båda typerna av beskrivningar gör i stället anspråk på att 
säga något om verkligheten.  
 
Om någon beskrivning kommer att bli betraktad som den ”verkligt” sanna är 
detta en konsekvens av helt andra faktorer än vetenskapen. Delvis handlar 
det om vi, för att över huvud taget ska få ett fungerande samhälle, tvingas be-
trakta vissa beskrivningar som de som återger den ”verkliga” sanningen. 
Ytterst är det dock fråga om att maktförhållandena i samhället är sådana vissa 
subjekt att vissa organ eller instanser oemotsagt kan bestämma vad som ska 
gälla.12 
 
Det senast sagda kommer att få en intressant illustration i det exempel som 
diskuteras i uppsatsen. I rättsliga sammanhang är nämligen situationen sådan 
att beskrivningen av verkligheten från en viss instans – domtolarna – anses 
återge den auktoritativa sanningen. Givetvis handlar det här om att staten via 
sin maktapparat rätt och slätt påbjuder att så ska det vara. Mer om detta 
längre fram.      
 
 
2.2. Medias påverkansmöjligheter 
 
I det tidiga mediesamhället var media synonymt med massmedia, dvs tid-
ningar, radio, TV och film. Medierna ägdes eller innehades av samhälleliga 
institutioner, dvs antingen offentliga organ som staten eller privata organ 
som företag eller organisationer. Den fråga som i den vetenskapliga men 
också den allmänna debatten tilldrog sig störst intresse i detta tidiga medie-
samhälle var i vilken utsträckning som massmedia påverkade och hade in-
flytande över samhällsmedborgarna. Att en påverkan fanns var uppenbart 
men frågan hur stor denna påverkan var. Intresset var alltså fokuserat på de 
samhälleliga institutionernas inflytande över medborgarna.  
 
I det nuvarande mediesamhället intar emellertid Internet en framträdande 
roll. Internets har de senaste decennierna genomgått en makalös utveckling, 
speciellt i det västerländska samhället. Sociologen Manuel Castells anser att 
västerländska samhällen i allt större utsträckning bör betraktas som nätverks-
samhällen.13 Detta grundar sig främst på att det bland människor i västländer-
na  blivit mer eller mindre kutym att använda Internet varje dag. Castells me-
nar att vårt vardagliga nyttjande av Internet påverkar vårt handlande, vår 
interaktion och vårt tänkande.14  
 

                                                
11 A a, s 10 f. 
12 Jfr P. Berglez (2000), Kritisk diskursanalys, i M. Ekström och LÅ. Larsson, Metoder i 
kommuni-kationsvetenskap, Studentlitteratur, s 200. 
13 Castells, Manuel (2002). Internetgalaxen: reflektioner om Internet, ekonomi och samhälle. 
Göteborg: Daidalos s. 277 
14 Ib.  
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Primärt kanske för att skapa ett socialt nätverk. Detta är naturligtvis helt legi-
timt, samtidigt ligger det inom den privata sfären. Diskussion har emellertid 
förts om de sociala medierna också skulle kunna fylla en funktion i ett mer 
offentligt sammanhang. 
 
Central i forskningen om vad som i dag utmärker den offentliga sfären är Jür-
gen Habermas. Habermas liknar i sin bok ”Borgerlig offentlighet” den offent-
liga sfären vid en arena där samhällets aktörer träffas för att diskutera politik 
utan inblandning av makthavarna.15 Han beskriver antikens Grekland strikta 
förhållningsätt till det privata och offentliga, och sedan hur denna uppdelning 
runt 1700-talet och 1800-talet suddas ut. Under 1700-talet 1800-talet förde bor-
garklassen samtal i kaffestugor och enligt Habermas var det ett ideal för of-
fentligheten.16 Ordet ideal i det här sammanhanget stod för att det var ett fritt 
rum mellan staten och marknaden. Vidare konstaterar Habermas att tillträdet 
till den offentliga sfären var i stort stort sett fritt och diskussionerna var sakli-
ga och skedda på lika vilkor oavsett bakgrund.  
 
I dag anser Habermas att den offentliga sfären förfallit på grund av den kom-
mersialisering som skett under 1900-talet. I och med att nyhetsrapporteringen 
numer handlar om kommerisella intressen och att reklamen tog sig in i det 
offentliga rummet, ledde allt detta till en hopflätning av det privata och of-
fentliga och skillanderna är nu svåra att se, enligt Habermas. Habermas skri-
ver också att politikernas roll kom att handla om att sälja färdiga paket med 
idéer i stället för att engagera och tillsammans med medborgarna inbjuda till 
en gemensam diskussion.17 
 
En konsekvens av detta är att många anser att det i dag inte bara finns ett 
utan snarare flera offentliga rum. Ilshammar t ex påpekar att för varje nytt 
offentligt rum som uppstår, så skapar det i sig nya möjligheter för allmänhe-
ten att vara med och delta i diskussioner. Allteftersom nya medier etableras 
blir skiljelinjen mellan offentligt och privat allt svårare att urskilja och därmed 
förändras dessa, enligt Ilshammar.18 Thompson på att de elektroniska medier-
na, i vilka sociala medier ingår, har också fört med sig att nu behöver inte de-
batter hållas i offentliga lokaler, utan de kan föras på vilken plats som helst i 
världen där människan befinner sig.19 
 
Om det alltså förhåller sig som så att den offentliga sfären har förändrats och 
att vi i dag har en mängd offentliga rum uppkommer bl a den intressanta frå-
gan om de sociala medierna har möjligheter att vitalisera den politiska demo-
kratin. Man har pekat på att medborgarnas politiska engagemang har avtagit 
under de senaste årtiondena och frågan har ställts om medborgarnas aktivite-
ter i de sociala medierna skulle kunna ges den tolkningen att de, i vart fall 
delvis, utgör en viktig modern form av politisk aktivitet. En livlig aktivitet i de 
sociala medierna skulle alltså kunna tolkas som en positiv och önskvärd vita-
lisering av den politiska demokratin. 

                                                
15 Habermas, Jürgen (2003). Borgerlig offentlighet: kategorierna "privat" och "offentligt" i det 
moderna samhället. 4., översedda uppl. Lund: Arkiv s. 15. 
16 A a, s. 49. 
17 A a, s. 169. 
18 Ilshammar, Lars (2002). Offentlighetens nya rum: teknik och politik i Sverige 1969-1999. Diss. 
Örebro : Univ., s. 268. 
19 Thompson, John B. (2001). Medierna och moderniteten. Göteborg: Daidalos s. 130. 
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Om de sociala medierna verkligen har inneburit en vitalisering av den politis-
ka demokratin är i dag inte alla övertygade om.20 Undersökningar har visat 
att majoriteten av medborgarna i huvudsak använder de sociala medierna för 
att få information och inte så mycket för att själva delta i samhällsdebatten.    
 
Medborgarnas aktiviteter i de sociala medierna behöver emellertid i den of-
fentliga sfären inte bara sättas i relation till det politiska livet och den poli-
tiska demokratin. De skulle också kunna sättas i relation till rätten och rätts-
systemet. Det som skrivs i de sociala medierna skulle med andra ord kunna få 
återverkningar på rätten och rättssystemet.  
 
Till skillnad från de sociala mediernas relation till den politiska demokratin 
finns emellertid förhållanden som gör att de sociala mediernas eventuella 
påverkan på det rättsliga systemet inte kommer att bedömas som positivt och 
önskvärd. Tvärtom skulle förekomst av påverkan på rättssystemet och rätts-
tillämpningen kunna ses som ett hot mot rättssäkerheten och därmed som något 
negativt och inte önskvärt. Rättssäkerhet är ett svårfångat begrepp och någon 
entydig definition kan inte ges. Däremot har det skrivits väldigt mycket om 
olika aspekter av rättssäkerhet. Att gå in på alla dessa betydelse av rättssäker-
het är inte möjligt. Här får det räcka att ge en allmän definition och den får 
vara att det rättsliga beslutsfattandet ska tillgå på det sätt som lagar och andra 
regler föreskriver och inte sker efter otillbörliga påtryckningar.  
 
Detta är den andra av de teoretiska utgångspunkterna för denna uppsats. Jag 
vill alltså med olika typer av material försöka få någon liten bild av om det 
förekommer en påverkan på rättssystemet utifrån vad som sägs i de sociala 
medierna och, om en sådan kan konstateras, om den ska ses som en vitalise-
ring av rättstillämpningen eller som ett hot mot rättssäkerheten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
20 Se t ex J. Falkheimer (2001), Medier och kommunikation – en introduktion, Studentlitteratur, s 
136, och Bergström, a a, s 180 ff.  
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3. METOD  
 
3.1. Forskningsansats  
 
Det finns två olika typer av forskningsansatser, den kvalitativa och den kvan-
titativa. Den kvantitativa ansatsen handlar om att ta reda på hur ofta ett sär-
skilt fenomen förekommer. Det innebär att det är mycket viktigt att ha för-
kunskaper och en bredd i sitt arbete.21 
 
Den kvalitativa metoden kännetecknas bland annat av att inga tal eller siffror 
brukas. I stället handlar det om verbala formuleringar, skrivna eller talade 
som nyttjas. I och med det kan man påstå att instrumentet är ”ordet”. Den 
kvalitativa ansatsen är lämplig för att förstå hur individer tolkar och har för-
ståelse för en given situation.22 I den kvalititativa forskningsansatsen kan 
inordnas de metoder jag använt mig av nämligen diskursanalys, dokument-
studier och intervjuundersökning.  
 
 
3.2. Använda metoder 
 
3.2.1.    Diskursanalys 
 
För att analysera den diskussion som förs i de sociala medierna angående hur 
brott ska bedömas och vilket straff som gärningsmän ska ådömas har jag an-
vänt mig av diskursanalys. Diskurs kan, om man vill göra det kortfattat, defi-
nieras som ett bestämt sätt att tala om och förstå världen.23 Diskursen kan ses 
som ett samtal om någon viss bestämd företeelse.  
 
Beroende på karaktären på den företeelse som diskuteras skiljer Börjesson & 
Palmblad på vad de kallar ”stora” respektive ”små” diskurser.24 Utmärkande 
för de ”stora” diskurserna är att går igen på många platser och kan en bety-
dande utsträckning i tid. I fokus för de ”små” diskurserna står hur framställ-
ningen av världen sker på ort och ställe – den lokala prduktionen och ett sär-
skilt intresse finns för deltagarnas vardagliga interaktion.25  
 
Diskursanalys innebär att diskursen granskas ur olika aspekter. Vilka dessa 
aspekter är finns det inga bestämda regler kring. Det kan handla om vilka 
arenor som diskursen utspelar sig vid, om det finns konsensus kring diskur-
sen om det förekommer någon kamp, där en diskurs försöker nå dominans på 
fältet.26 Det kan också handla om att försöka urskilja gränser för vad som går 
att uttala, tabun av olika slag kring ett visst fenomen. Att söka slå fast huru-
vida någon viss text utgör den objektiva sanningen är inte det intressanta för 
diskursanalysen. I likhet med vad som gäller utifrån socialkonstruktionismen 

                                                
21 Backman, Jarl (2008). Rapporter och uppsatser. 2., uppdaterade [och utök.]. uppl. Lund: 
Studentlitteratur. s.1-223 
22 Jacobsen, Dag Ingvar (2002). Vad, hur och varför: om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur s.145-149 
23 Börjesson & Palmblad, Diskursanalys i praktiken, s 13. 
24 A a, s 14. 
25 Ib. 
26 A a, s 13. 
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blir en vikt och intressant fråga vad det är som gör att en viss beskrivning av 
verkligheten ska betraktas som ”sanningen”. 
 
För egen del har jag koncentrerat mig på tre aspekter. För det första på frågan 
om vad det är som kvalificerar att en viss beskrivning av verkligheten påstås 
vara den korrekta.27 För det andra vilket språk och vilket debattklimat som 
diskussionen på nätet präglas av. För det tredje om det finnns förhållanden 
som kan sägas lägga fast gränser för vad går att uttala kring den fråga som är 
föremål för debatt.28 Denna tredje aspekt innebär att jag utreder vilka gränser 
det finns för yttrandefriheten på nätet och jag redovisar resultatet i separat 
kapitel, se nedan vad som sägs om dokumentstudierna.  
 
Min diskursanalys bygger på två typer av material. Den diskurs som står i 
centrum är som sagt vad som har skrivits i de sociala medierna. Denna har jag 
fått tag på genom att gå in på Internet och leta upp inlägg i de sociala medier-
na där ”min” händelser kommenteras. Det bör dock påpekas att fallet inträffa-
de för ganska många år sedan varför en del av kommentarerna i de sociala 
medierna förmodligen successivt har tagits bort. Detta kan naturligtvis ge en 
felaktig bild av hur den totala mängden av inlägg i de sociala medierna såg 
ut.  
 
Men som nämnts i inledningen är även förhandlingarna i domstolarna att se 
som en diskurs. Denna har jag konstruerat genom att läsa vad som står i do-
marna. Jag har sålunda rekvirerat domarna från domstolarna, dvs domen från 
Stockholms tingsrätt och domen från Svea hovrätt. I stort utgörs min diskurs-
analys av att jag gör jämförelser mellan dessa två diskurser.   
 
 
3.2.2. Dokumentstudier 
 
Den litteratur som jag använt mig av i denna studie består dels av kurslittera-
tur från mina tidigare kurser inom programmet samt diverse böcker som har 
lånats vid t ex Handelshögskolan i Göteborg, stadsbiblioteket i Göteborg och 
Högskolebiblioteket i Gävle.  
 
För att i största mån försöka få ett brett och heltäckande perspektiv om vad 
sociala medier och dess eventuella påverkan på rättsssystemet, samt yrkes-
verksamma juristers åsikter, har jag också tagit del av diverse populärveten-
skapliga artiklar från webbplatser med fokus på sociala mediers påverkan på 
rättssamhället. Jag har försökt att samla in så aktuell information som möjligt 
då ämnesområdet är nytt och i utvecklingsstadiet. 
 
För att kunna besvara frågan om vad som är tillåtet och vad som är otillåtet 
att yttra i de sociala medierna kommer jag att använda den metod som man 
vanligen använder sig av nämligen den rättsdogmatiska.29 Den rättsdogmatis-
ka metoden innebär att man använder sig av rättskällorna för att fastställa vad 
som ska betraktas som gällande rätt. Som rättskällor räknas framför allt lagen 
                                                
27 Jfr a a, s 10 f. 
28 Jfr a a, s 13 f. 
29 För en översiktlig och bra beskrivning av vad den rättsdogmastiska metoden innebär hän-
visas till artikeln av Alexius-Borgström (2009), Rättsdogmatik, i Hollander/Alexius-Borgström, 
Juridik och rättsvetenskap i socialt arbete, Studentlitteratur, s 17 ff. 
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(den skrivna normen), vad som skrivits i lagens förarbeten och praxis, fram-
för allt från högsta instans. 
 
Syftet i denna uppsats med uppgiften att klarlägga vad som är tillåtet och vad 
som är otillåtet att skriva i de sociala medierna är emellertid att få fram huvud-
dragen, inte att beskriva rättsläget i alla dess detaljer. En sådan detaljerad be-
skrivning av rättsläget skulle bli nämligen mycket omfattande. Jag kommer 
därför i denna uppsats att koncentrera mig på vad som framgår av lagarna 
och övriga författningar. Jag kommer också att redovisa vad som står i olika 
kommentarer om hur det är tänkt att de aktuella lagarna ska tolkas. 
 
 
3.2.3. Intervjuundersökning  
 
Jag kommer också att genomföra en kvalitativ undersökning, i form av en 
intervjuundersökning med sex yrkesverksamma jurister. Den personliga in-
tervjun är till stor hjälp när de handlar om hur folk uppfattar sin värld, i det 
här fallet hur juristerna uppfattar de sociala mediernas eventuella påverkan. 
Samtalsintervjuer har också den fördelen att jag som intervjuare kan förtyd-
liga frågorna, så att intervjuobjektet ger svar på det jag vill ha svar på.30 Det 
som framför allt skiljer samtalsintervjun från ett vanligt samtal är att den 
förstnämnda mer eller mindre följer en strukturerad mall där intervjuaren har 
förberett teman eller frågor som ska besvaras.31 De svar som respondenterna 
sedan ger mig ska jag analysera och använda i min avslutande analysdel. 
I intervjuundersökningen kommer endast sex jurister att intervjuas, varför 
ingen generalisering kan göras utifrån vad de har svarat. Men jag kan med 
relativt stor sannolikhet överföra mitt resultat till andra verksamma jurister 
som befinner sig i ett liknande sammanhang.  
 
Jag har medvetet låtit respondenterna välja både plats och tid för genomfö-
randet av intervjuerna eftersom kontexten är viktig och den kan i sin tur på-
verka vilka svar respondenterna ger.32 Nyckeln till framgång i en intervju är 
oftast en avslappnad, komfortabel miljö för respondenterna samt att inter-
vjuaren är påläst. Dessa bitar bidrar i stor utsträckning till hur resultatet i 
slutet faller ut. Jag var flexibel i mitt agerande, valde att ta max 1 timme av 
deras tid i anspråk och informerade dem om deras rätt till anonymitet.  
 
3.2.3.1. Urval  
 
När det gäller samtalsintervjuer är inte antalet det väsentliga utan utmaning-
en ligger i stället i att fånga den intervjuades tankevärld.33 För att få ett så bra 
urval som möjligt, bestämde jag mig för att använda mig av bland annat tre 
yrkessamma advokater från två olika advokatbyråer. Advokatbyråerna åter-
finns i Göteborg och i Gävle. Dessutom kontaktade jag två åklagare från åkla-
garmyndigheten i Gävleborgs län och en domare från Gävle tingsrätt.  

                                                
30 Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, s.13 
31 Ib. 
32 Jacobsen, Dag Ingvar (2002). Vad, hur och varför: om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur, s. 272-273. 
33 Esaiasson, Peter (2007). Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. 3., 
[rev.] uppl. Stockholm: Norstedts juridik s. 218. 
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Två av de sammanlagt fyra intervjuerna skedde med två respondenter samti-
digt för att på det sättet få en diskussion kring ämnet.34 De två andra skedde 
av praktiska skäl med en respondent i taget. Två av de viktigaste bitarna för 
mig var att respondenterna var införstådda med frågorna och uppdaterade i 
ämnet på så sätt att de kunde ge mig information, som belyste dels hur nytt 
detta ämne de facto är och dels hur aktuellt det är i deras vardagliga arbete. 
Juristerna skulle även rent geografiskt ha sina arbetsplatser så att det passade 
mig för genomförandet av personliga intervjuer. Jag skickade i god tid över 
mina intervjufrågor till respektive respondent för att ge honom eller henne 
möjlighet att förbereda och känna sig komfortabel inför själva intervjun. Jag 
kände att det var bra eftersom en inblick från deras sida bidrog till intressanta 
diskussioner. 
 
3.2.3.2.  Datainsamling  
 
Jag har valt personliga samtalsintervjuer för att samla in ”data” till min 
studie. Kvalitativa intervjuer frambringar i  en allt större uträckning bättre 
svarskvalité i jämförelse mot kvantitativa undersökningar som görs via ett 
formulär med frågor.35 Jag kommer använda mig av en väldigt enkel guide 
från Wärneryd (1993) för att få en användbar och korrekt struktur på min 
intervjuguide.36 För att lättare hantera den insamlade data, har jag valt en 
metod inom den kvalitativa ansatsen närmare bestämt en öppen intervju. Den 
öppna intervjun är adekvat i mitt enskilda fall och en av de vanligaste datain-
samlingsmetoderna inom kvalitatitva ansatsen.37 Den öppna intervjuen  pas-
sar mig bra eftersom jag vill ta reda på hur människan uppfattar en händelse 
eller hur den enskilde uttrycker sig i ett visst avseende, jag vill bli en del av 
den som jag intervjuar, kunna motta oväntade svar. För att inte riskera att jag 
missade något från intervjun spelades samtliga intervjuer in med en diktafon, 
vilket är effektivt så inga oklarheter dyker upp kring vad som sades.38 
 
3.2.3.3. Analysmetod  
 
Jag har enbart spelat in intervjuerna för att exakt kunna återge vad som sades 
men också för ha möjlighet att ta bort och redigera överflödigt material, med 
diktafonens hjälp blir intervjuerna mer trovärdiga och effektiva.39 Diktafonen 
kan även sägas vara ett viktigt steg för att säkerhetsställa att alla data som 
samlats in även finns lagrade på media helt orört för jag sedan i analysproces-
sen ska få en så bra bild, men även ge en så ofärgad beskrivning som möjligt 
över problemområdet.40 Precis som jag nämde så stärks tillförlitligheten om 
man spelar in det som sägs.  
 

                                                
34 Karlsson, Stålhammar, Adam, Lars-Henrik (2011) Sociala medier: En studie kring hur företag 
kan använda sociala medier för kunskaps- och informationsspridning. s.5  
35 Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, s.13. 
36 Wärneryd, Bo (red.) (1990). Att fråga: om frågekonstruktion vid intervjuundersökningar och 
postenkäter. 5., [omarb.] uppl. Stockholm: Statistiska centralbyrån (SCB) s. 208 
37 Ib. 
38 Karlsson, Stålhammar, Adam, Lars-Henrik (2011) Sociala medier: En studie kring hur företag 
kan använda sociala medier för kunskaps- och informationsspridning. s.6 
39 Østbye, Helge (2004). Metodbok för medievetenskap. 1. uppl. Malmö: Liber ekonomi. s.106 
40 Jacobsen, Dag Ingvar (2002). Vad, hur och varför: om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur s.166-273 
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Jag valde att lyssna igenom mitt inspelade material och transkriberade detta. 
Transkribering, är en form av bearbeting av materialet. Jag gjorde en väldigt 
enkel variant, det vill säga tog bort oavslutade meningar, omtagningar och 
tvekljud.41 För att sedan skriva ner allt med fullständiga meningar som inleds 
med stor bokstav. Syftet var att enkelt och relativt grovt att enbart återge de 
intressanta ifrån min intervju. Materialet skickades sedan till de olika respon-
denterna för att se om jag missuppfattat något vid intervjutillfället. Det var 
egentligen bara en säkerhetsåtgärd för att få materialet godkänt att använda 
av de berörda respondenterna. Men med den här säkerhetsåtgärden så stärker 
det också reliabiliteten och validiteten. Det är av stor vikt att lyckas få en så 
detaljerad och noggrann beskrivning som möjligt utan att själva påverka 
resultatet.42   
 
Efter att lyssnat igenom samtliga intervjuer började jag med en neutral kate-
gorisering av det som respondenterna sagt. Kategorisering innebär att allt som 
sker i en situation kan systematiseras t ex i följande sex kategorier; kontext, 
deltagande, handlingar, aktiviteter, relationer och åsikter. Sådana översiktliga 
kategorier kan vara till bra hjälpmedel i den kommande analysen. Problemet 
är dock att analysen blir väldigt uppstyltad och därmed förlorar helheten. 
Däremot att genomföra en liten neutral kategorisering, handlar mer om att 
samla data i små grupper utifrån vissa kriterier. Kriterierna blir i mitt fall att 
de svar jag fått samlades in under den frågan som passade ihop med svaret. 
Jag placerade alltså deras svar under frågan som jag ställt. Det är näst intill 
nödvändigt för att jämföra olika texter och utsagor.43 
 
3.2.3.4. Inför varje intervju  
 
De jag intervjuade fick själva bestämma vad de ville att vi skulle träffas, vilket 
oftast blev på deras kontor, där de kände sig trygga. Jag startade med att ge 
en kort presentation av mig själv och syftet med intervjun och vilket mål jag 
hade med det hela. Jag berättade att jag kommer spela in intervju med en dik-
tafon, eftersom det ökar reliabiliteten och ökar sannolikheten att jag inte mis-
sar något viktigt. Jag förtydligade att jag kommer behanda all information 
konfidentiellt och det kommer enbart publiceras i min uppsats. Ingen av de 
inblandade respondenterna kommer att knytas till detta material. Jag frågade 
också om de tittat igenom frågorna innan, för att på det sättet ha satt sig in 
och fått möjligheten att fundera lite kring frågorna. Samtliga svarade att de 
var väl medvetna om frågorna och insatta.  
 
 

                                                
41 Wibeck, Victoria (2010). Fokusgrupper: om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. 
2:a uppdaterade och utök. uppl. Lund: Studentlitteratur. s. 96-97 
42 Ib.  
43 Jacobsen, Dag Ingvar (2002). Vad, hur och varför: om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur s. 230 f. 
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4. NÅGRA GRUNDLÄGGANDE BEGREPP 

4.1. Vad är sociala medier? 
 
4.1.1. Allmänt 
 
” Social Media is a group of Internet-based applications that build on the ideological 
and technological foundations of Web 2.0, and that allow the creation and exchange of 
User Generated Content.”44 
 
Vad är egentligen sociala medier? Begreppet är i sig faktiskt väldigt nytt och 
en anning luddigt. Sociala medier kan sägas innefatta möten mellan individer 
på Internet, deras interaktion, agerande samt skapande av nytt innehåll. Då 
grundtanken bakom sociala medier är att det handlar om just Internetsajter 
och teknologier som då ska vara sociala genom att vi som nyttjar dem sprider 
och delar med oss av olika typer av material, artiklar, bilder, filmer och musik 
för att ge några exempel.45 Om vi ska tala om skillnader mellan traditionella 
webbplatser och sociala medier är att vi inom sociala medier finner snabb-
heten till en tvåvägskommunikation. Det du bidragit till kan alla kommen-
tera och diskutera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1 - http://www.fridanelhans.com/blogg/nar-slutar-sociala-medier-vara-ett-fenomen/ 
 
En vanlig Google sökning med sökordet sociala medier ger i runda tal 1,5 
miljoner träffar. Högst upp kommer Wikipedia med tre förklaringar av vad 
sociala medier är.  
 
Den första förklaringen konstruktionen som bygger på att kombinera teknik, 
social interaktion och användargenererat innehåll.46 Sociala medier används 
om webb 2.0-webbplatser,vilket kortfattat är ett samlingsbegrepp för nästa 
generations webbtjänster på webben, den gemensamma nämnaren är att 
användarna ska ha möjligheter till interaktivitet och samarbete samt ha 
                                                
44 Kaplan, A., & Haenlein, M., (2010). ”Users of the world, unite! The challenges and opportunities 
of Social Media” Volume 53, Issue 1. s. 61 
45 Advokaten: tidskrift för Sveriges advokatsamfund. (2012). Stockholm: Sveriges advokatsamfund 
nr 2 s.25 
46 http://sv.wikipedia.org/wiki/Sociala_medier - hämtad 2012-04-11 
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fullkontroll över sin information.47 Webb 2.0-webbplatser är till exempel 
Facebook, Twitter, bloggar, communities och andra Internetfora.  
 
Den andra definitionen är att sociala medier är en form av demokratisering av 
innehåll och förståelse för den människor spelar i arbetet med att inte bara 
läsa och sprida information, utan också hur de delar och skapar innehåll för 
andra att delta i.48 
  
Den sista av Wikipedias definitoner är att sociala medier bäst förklaras av de 
miljontalas konversationer som sker på webben varje dag, samt själva konsten 
hur de förs.49 
En annan definition av sociala medier kan jag läsa på Susan Wards hemsida:  
 
”Social media essentially is a category of online media where people are talking, participating, sharing, 
networking, and bookmarking online.” 
There is a wide variety of social media, ranging from social sharing sites such as YouTube and Flickr 
through social networks such as LinkedIn and Facebook. 
In my opinion, social media has shot to the forefront of people’s attention because it’s fun. Thanks to 
social media, it’s easy to share your ideas, photos, videos, likes and dislikes, with the world at large - 
and find out what they think of them. You can find friends, business contacts and become part of a 
community or a bunch of different communities. Social media gives you what TV never could - a 
chance to be engaged and engage others.”50 
 

4.1.2. Några exempel på sociala medier 
 
Wikipedia är ett av världens mest använda uppslagsverk. Ordet Wiki kommer 
ursprungligen från hawaiianska språket och betyder snabb. En wiki bygger 
på samverkan, vilken tillåter flera avändare samtidigt som tillsammans delar 
vårdaden och ser till wiki underhålls och fortsätter utöka wikis innehåll.51 
 
Blogg: Ordet blogg är utformat efter ordet ”Web log” det vill säga en dagbok 
eller loggbok på nätet. När man talar om bloggar menar alltså dagböcker i 
webbform långa eller korta återberättelser, tankar eller reflektioner ur 
bloggarnas liv.52 Läsarna kan i regel ta och kommentera det som skrivs och 
andra kommenterar fyller ofta en viktig funktion i bloggarna. Då det 
frambringar ett stort engagemang och nästa utveckla sig till spruddlande  
diskussioner och reflektioner över det som skrivits på bloggen. Alla bloggare 
har dock inte en kommentarfunktion.53 En del bloggare väljer vägen att gran-
ska för att sedan ge sitt godkännande till alla  inströmmande kommentarer 
innan kommentarerna eventuellt publiceras. År 2010 var det en över en halv 
miljon svenskar som bloggade och nästan två miljoner svenskar som läste en 
blogg regelbundet. En blogg erbjuder större snabbhet och direkthet, möjlig-
heten att vara mer personlig i sitt språk, vilket många uppskattar. Den dub-
belriktade kommunikationen är också väldigt uppskattat. 54  
                                                
47 http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html - hämtad 2012-04-11 
48 http://sv.wikipedia.org/wiki/Sociala_medier - hämtad 2012-04-11 
49 Ib.  
50 http://sbinfocanada.about.com/od/socialmedia/g/socialmedia.htm -hämtad 2012-04-11 
51 http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia - hämtad 2012-04-11 
52 Advokaten: tidskrift för Sveriges advokatsamfund. (2012). Stockholm: Sveriges advokatsamfund 
nr 2 s. 25 
53 Ström, Pär (2010). Sociala medier: gratis marknadsföring och opinionsbildning. 1. uppl. Malmö: 
Liber s. 29 
54 A a, s. 36 
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      Figur 2 - http://www.dan-eriksson.com/2012/03/nationalister-pa-twitter/ 
 
Twitter: När man talar om Twitter så talar man om en blogg, en blogg i 
microformat, världens ledande microblogg är Twitter. Namnet betyder 
kvitter, meningen är att man ska kvittra som en fågel,vilket man gör när 
meddelandena flyger och far i fartfyllt högt tempo.55 Användaren skriver sina 
meddelande så kallade ”tweets”. Precis som i en blogg  så handlar tweetsen 
om sina tankar, reflektioner fast med en regel att man inte får använda mer än 
140 tecken. När meddelandet är klart så kommer det direkt upp hos de 
”följare” du har. Tempot är hela tiden jättesnabbt. Följare är i praktiken 
abonnenter, personer som valt att följa en anna person. Ofta har man valt att 
följa de personer som följer en, vilket får effekt av en dubbelriktad kommu-
nikation. Om man valt att twittra kring ett speciellt arrangemang eller ämne 
så märker man ofta sina tweets med så kallad hastagg, ett namn som förregås 
av tecknet #. Med hjälp av taggen har man sedan möjligheten att följa alla 
tweets som kommer in kring just det aktuella ämnet.56 De eller den  
som vill ägna sig åt opinionsbildning har nytt av att snabbt sätta en trend i 
form av ett snabbt litet meddelande. Förnärvarande är det 1 procent av 
Sveriges befolkning som är Twittrare. Vem som helst kan Twittra, vilket  
bidrar till ett ökat intresse för företagare. 57 
 
Sociala nätverk: Sociala nätverk är digitala platser där människor överför 
budskap och för olika samtal med varandra, även så kallade ”online 
communities”. Användare inom sociala nätverk kan enkelt skapa sig egna 
profiler, binda relationer med andra samverkande parter och ta del av 
eventuella gemensamma intressen och andra aktiviteter. Kommunikationen 
och interaktionen mellan användarna sker genom så kallade statusupp-
dateringar eller via meddelanden.58 Facebook och MySpace är två exemepel 
på sociala nätverk där deltagarna kan kommunicera och föra samtal med 
varandra på Internet.59 I den här kategorin inräknas även sociala spel.60 
 
Internetfora: Ett Internetforum är ett diskussionsplats som återfinns på en  
webbsida. Webbsidans medlemmar kan ta del av olika diskussioner och läsa 
samt svara på inlägg från andra forummedlemmar. På ett Internetforum kan 
näst intill allt möjligt disskuteras, inga frågor är fördumma för att inte få  
utrymme för en diskussion. Det skiljer sig dock från en blogg då användaren 
är den individ som producerar inläggen medans alla andra endast kan 
kommentera och diskutera det inlägget. Ett Internetforum tillåter vanligtvis 
alla medlemmar att publicera inlägg och starta nya diskussionsämnen. En del 

                                                
55 Ström, P., a a, s. 76  
56 Advokaten: tidskrift för Sveriges advokatsamfund. (2012). Stockholm: Sveriges advokatsamfund 
nr 2 s. 25 
57 Ström, P., a a, s. 76 
58 Bengtsson, Kenny & Strojil, Edin (2010) Sociala medier: Att mäta marknadsföringseffekter. s. 16 
59 Ib.  
60 Sterne, Wiley. (2010). Social Media Metrics: How to measure and optimize your marketing 
investment. Hoboken, New Jersey. s. 10  
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inlägg kan dock tas bort om webbsidansägare anser att någon inlägg bryter 
mot forumets policy.61  
 
 
4.2.  Vad ska avses med ”rättssystemet”? 
 
Att ge en enkel men samtidigt uttömmande definition av ”rättssystemet” är 
inte möjligt. Inom juridiken är begrepp som “gällande rätt”, “rättsordning” 
och “rättsystem” mycket omdiskuterade. För Sveriges del kan hänvisas till 
arbeten av Strömholm och Peczenik.62Följande två aspekter måste dock helt 
klart inkluderas i en definition. Ett rättsystem utmärks sålunda dels av sam-
hällsorgan som skapar normer och dels samhällsorgan som tillämpar dessa 
normer. 
 
När det gäller de organ som skapar normer tänker man kanske i första hand på 
riksdagen. Detta är också korrekt såtillvida att riksdagen skapar de normer 
som vi kallar lagar. Men det finns andra organ som beslutar om normer och 
då kallar vi inte dessa normer för lagar. Regeringen har sålunda rätt att beslu-
ta om normer och regeringens normer kallas förordningar. Även de statliga 
myndigheterna har rätt att besluta om bindande normer och dessa kallas före-
skrifter.63 Om man ska ange vilka normer som finns på ett visst område måste 
man alltså beakta inte bara lagarna utan även förordningarna och föreskrif-
terna. 
 
Men till ”rättssystemet” måste man också räkna de instanser som tillämpar 
normerna. Här tänker man kanske i första hand på domstolarna. Men inte 
bara domstolarna tillämpar normer utan det gör även myndigheter. Hit hör 
naturligtvis de myndigheter som ska se till att mål kommer fram till domsto-
larna så att dessa kan döma. Det handlar då om polis- och åklagarmyndighe-
ter. Men härutöver tillämpas lagar och andra normer också av statliga och 
kommunala myndigheter. Tvärtom har det under senare tid blivit så att de 
som kvantitativt är de ”stora” regeltillämparna är just dessa myndigheter. 
 
Vad som sagts ovan gäller svenska normskapare och normtillämpare. Sedan 
Sverige gick med i Europeiska Unionen, EU, måste även EU:s institutioner ses 
som en del av det svenska rättssystemet, i vart fall delvis. Den viktigaste 
normskaparen inom EU är Europaparlamentet och den viktigaste normtill-
lämparen är EU-domstolen i Luxenburg. Jag kommer dock inte att uppmärk-
samma dessa i arbetet eftersom det skulle leda för långt.64  
 
 

                                                
61 Bengtsson, Kenny & Strojil, Edin (2010) Sociala medier: Att mäta marknadsföringseffekter. s. 16 
62 Strömholm (1996), Rätt, rättskällor och rättstillämpning, En lärobok i allmän rättslära, 4:e uppl, 
Norstedts juridik och Peczenik (1995), Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk 
argumentation, Norstedts juridik.  
63 Myndigheterna har också rätt att utfärda rekommendationer, dvs normer som inte är bin-
dande. Dessa brukar kallas allmänna råd. 
64 Den intresserade läsaren hänvisas till Bernitz (2010), Europarättens grunder, Norstedts juri-
dik. 



 25 

5. DISKURSER OM DEN RÄTTSLIGA BEDÖMNINGEN AV 
    BEGÅNGNA BROTT  
 
I detta kapitel ska jag, med utgångspunkt i ett konkret fall, analysera vad som 
utmärker den diskussion som förs via de sociala medierna angående rättvisa 
när något allvarligt brott har inträffat. Som jag nämnde i inledningen ser jag 
diskussionerna i de sociala medierna som en diskurs. Men man kan också 
betrakta det som sker i rättssalen som en annan diskurs. Jag startar med att 
beskriva den diskurs som kommer till uttryck i domstolarnas domar och 
därefter återger jag diskussionen i de sociala medierna. Jag avslutar kapitlet 
med att med egna kommentarer jämföra de två diskurserna. 
 
 
5.1. Diskursen i domstolarna 
 
I början av maj 2005 inträffade i Stockholm en dödsmisshandel som fick stor 
medial uppmärksamhet, såväl i de traditionella som i de sociala medierna. 
Fallet blev föremål för rättslig prövning med dom i Stockholms tingsrätt den 
17 februari 2006.65 Efter överklagande avgjordes fallet slutligt i Svea hovrätt.66 
Omständigheterna i fallet var enligt domstolarnas domar följande. 
 
Två unga män vid namn J och S hade under kvällen den 4 maj och natten till 
den 5 maj varit ute var för sig på olika studentskivor. De bestämde träff vid 
02-tiden i centrala Stokholm för att tillsammans festa vidare på en krog i cen-
trala Stockholm. Under oklara omständigheter valde de att avsluta sitt festan-
de och ge sig av från krogen vid 02:45 för att gå vidare till ytterligare ett ställe 
en bit därifrån. På vägen dit, till det nya stället, ställde dig sig och urinerade i 
en port. 
 
Ungefär samtidigt hade M och B lämnat en krog i centrala Stockholm, satt sig 
i en taxi, för att hoppa av i närheten där J och S befann sig. M och B hann inte 
många meter längs vägen där taxin hader släppt av dem, innan de vandrade 
förbi den port där J och S stod och urinerade. B blev irriterad och ska enligt 
egen utsago sagt till J och S att ”skärp till er, väx upp! Använd toaletterna som 
finns på McDonalds”. Det uppkom en dispyt mellan B, J och S. Situationen 
blev upphetsad och i dispyten ska B ha sagt ”horungar och byfånar” till J och 
S. J och S frågade om B bodde i fastigheten, och sedan ska de sagt att de var 
med i ”Big Brother” och därmed ha rätt att pissa där om de ville. 
 
Det hade kunnat sluta här eftersom J och S gick åt ett håll och M och B åt ett 
annat. Men trots att de vandrade åt var sitt håll fortsatte J och S att högt skrika 
massa saker som syftade på B. Oavsett om det var direkt riktat till honom el-
ler inte var det så pass fult att B vände sig och gick tillbaka till J och S. B fråga-
de J och S om de hade något problem eller om det ville något. Stämningen 
blev snabbt ganska hotfull då B och J kom i ny dispyt. B tog tag i J:s jacka och 
slängde ner honom i marken, varpå S snabbt gav B ett kraftigt knytnävslag 
som träffade bakre delen av käken. S utdelade även en spark mot B. Tanken 
var att sparken skulle träffa knävecket så B skulle falla omkull men den träffa-
de i stället B:s lillfinger. Under hela denna tumultartade del så är samtliga 
parter överens om att M inte var delaktig, tvärtom han var väldigt passiv.  
                                                
65 Dom 25 juli 2005 i mål B 12112-05 vid Stockholms tingsrätt. 
66 Dom den 17 februari 2006 i Svea Hovrätt, målnummer B 6470-05. 
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Vad som sen händer är inte riktigt klarlagt, det förekommer olika uppgifter. 
För tingsrätten var det svårt att få en rätsida på det hela och klargöra vad som 
hade skett. Det man kunde fastställa med säkerhet var i vart fall att M ska ha 
blivit jagad av ett antal personer. Hur många dessa personer skall ha varit är 
dock oklart. Det har nämnts allt från tre till åtta personer. Jakten har slutat 
med att M knuffades in i en stenvägg och huvudet ska med full kraft ha åkt in 
i stenväggen. Liggandes på marken fick M motta flera sparkar riktade mot 
huvudet och kroppen av ett antal personer. Det våld som M fick utstå ledde 
till en kraftig blödning i den mjuka hjärnan, som i sin tur föranledde hjärn-
svullnad och en total hjärninfarkt och därmed kunde hans liv inte räddas. 
  
En person som ska ha varit med på jakten av M är R. R ska ha befunnit sig på 
motsatta sidan av gatan och ha blivit uppmärksammad på bråket eftersom 
någon ska ha ropat hans namn. Han ska då ha sprungit över och befunnit sig 
på den plats där M sedan avled.  
 
Stockholms tingsrätt behandlade först frågan om det kunde anses vara ställt 
utom rimligt tvivel att J, S och R deltagit i misshandeln av M. Tingsrätten ville 
i detta avseende till att börja med peka på en del särskilda förhållanden. Den 
bild som framförts i sociala medier och övriga medier hade varit att de två 
personerna som urinerade, skulle ha varit identiska med dem som sedermera 
kom att utföra misshandeln av M.  
 
Tingsrätten ansåg situationen var betydligt mer komplicerad än så. Flera vitt-
nesuppgifter gjorde gällande att M blev jagad av flera personer till den plats 
där han sedan bragtes om livet. De har nämnts allt från tre till åtta personer, 
men sannolikt har det varit fyra till fem personer enligt tingsrättens bedöm-
ning. Bland de personer som sprungit efter M ingår även B, dvs M:s kompis, 
som dock inte deltagit i misshandeln utan tvärtom försökte hjälpa och skydda 
M. Även R ska ha jagat M och sedan eventuellt också ha deltagit i misshan-
deln. Den personen hade medierna emellertid inte uppmärksammat.  
 
Tingsrätten ställdes inför flera svårigheter vid sin bedömning. För det första 
fanns det ingen teknisk bevisning som band de tre åtalade till gärningen. För 
det andra byggde utredningen egentligen enbart på vad målsäganden B sagt, 
dvs M:s kompis, och från ett antal övriga vittnen. De vittnen som hördes var 
folk som kände någon eller några av de berörda personerna men också folk 
som inte kände dem.  
 
Problemet var att den aktuella natten var det mycket folk i rörelse. Det var 
delvis mörkt och de flesta var kraftigt berusade. Dessutom ska händelseför-
loppet gått ”sjukt snabbt” som ett vittne uttryckt sig. De flesta vittnen lämna-
de enbart fragmentariska uppgifter, många hade inte heller sett hela händel-
seförloppet och flertalet av vittnenas uppgifter skilde sig åt sinsemellan. En 
ytterligare omständighet som tingsrätten inte kunde blunda för var att hän-
delsen hade varit föremål för ett stort medialt intresse. Det skrevs och prata-
des om detta överallt, vilket i sin tur i större eller mindre utsträckning kan ha 
påverkat vittnenas minnesbilder.  
 
Tingsrätten kom fram till att det som kunde ställas utom rimligt tvivel var att 
S och J var inblandade. Däremot kunde det inte ställas utom rimligt tivel att R 
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hade varit med och jagat M och befunnit sig på platsen där M dog. Inga vitt-
nen hade direkt kunnat peka ut honom som delaktig. Tingsrätten var därför 
övertygad om att J och S var de skyldiga till M:s död. Misshandeln var att be-
döma som grov och livsfarlig eftersom M hade fått svåra skallskador. Gär-
ningsmännen hade visat extra råhet bland annat genom att sparka en till 
synes livlös person mot huvudet.  
 
Tingsrätten dömde S för misshandel enligt 3 kap 5 § brottsbalken. Påföljden 
blev villkorlig dom. J dömdes för grov misshandel jämlikt 3 kap 6 § brottsbal-
ken. Påföljden blev 1 år i fängelse. Åtalet mot R ogillades.   
 
Efter överklagande från åklagaren gick fallet vidare till Svea Hovrätt.  
 
I Svea hovrätt var utredningen i huvudsak densamma som vid tingsrätten. En 
del förtydliganden skedde dock. Det hovrätten har justerat är bland annat att 
de inblandade skall ha agerat i samförstånd med eventuellt andra personer, 
fler vittnen har tillkallats mm. Det handlar inte enbart om sparkarna mot 
huvudet som M, skall ha dödats av utan även övrig misshandel, såsom slag.  
 
Enligt Hovrättens mening får det anses ställt bortom rimligt tvivel att M har 
misshandlats till döds av sparkar och slag mot huvudet. Hovrätten tyckte det 
var speciellt viktigt att, när det handlar om samband mellan sparkvåld och 
död, tänka på de överväganden som Högsta domstolen gjorde i NJA 1975 
s.594, en dom som har rubriken ”En person har misshandlat en annan till 
döds genom ett flertal sparkar mot hans huvud”. I detta mål uttalar Högsta 
domstolen följande: 
 
”Sedan åtal väckts för mord, har riksåklagaren i HD förklarat sig icke gör gällande att 
uppsåt att döda förlegat förrän efter den allra första sparken. Oaktat det icke ansetts 
helt uteslutet, att redan den första sparken skulle ha lett till döden även om någon 
ytterligare misshandel ej förekommit har dömts till ansvar för uppståligt dödande.” 
 
Sammantaget stod det för hovrätten klart att M hade sparkats ihjäl. Frågan 
blev dock hur skulle hovrätten döma de åtalade. Hovrätten konstaterade att 
det med stor sannolikhet var troligt att de som jagade M var de tre åtalade 
och att de även tillsammans utförde misshandeln.  
 
En ytterligare fråga som hovrätten ställde sig var hur det dödliga våld som J, 
S och R utövade mot M skulle rubriceras. Enligt hovrätten saknades anled-
ning att anta att J, S och R eller någon av dem hade handlat i direkt avsikt att 
döda M. Hovrätten gjorde därför till slut bedömningen att de tre åtalade gjort 
sig skyldiga till grov misshandel och vållande till annans död, grovt brott.  
 
Utöver brottsrubriceringen blev gärningen och dess utförande avgörande för 
valet av påföljd. Den misshandel som de tre åtalade hade utsatt M för prägla-
des, förutom den totala meningslösheten, av ett kraftigt och brutalt övervåld. 
Med detta i bakhuvudet anser hovrätten att straffvärdet ligger i den övre de-
len av den tillämpliga straffskalan. Med hänsyn till de åtalades ålder slår hov-
rätten fast att var och en av de åtalade dvs J, S och R ska dömas till fängelse.  
 
R, som alltså friades i tingsrätten, fälls i hovrätten och döms dels enligt 3 kap 
6 och 7 §§ brottsbalken för grov misshandel och vållande till annas död. På-
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följden bestäms till fängelse i fyra år.  S döms enligt 3 kap. 6 och 7 §§ brotts-
balken för grov misshandel och vållande till annans död, grovt brott. Påfölj-
den bestäms till fängelse fyra år. J döms för grov misshandel och vållande till 
annans död. Påföljden bestäms till fängelse i fyra år. 
 
 
5.2. Diskursen i de sociala medierna 
 
Nedan har jag sammanställt en del av de inlägg som förekom och spreds via 
de sociala medierna om det fall som jag nu beskrivit. Det bör återigen nämnas 
att fallet inträffade för ganska många år sedan varför en del av kommentarer-
na i de sociala medierna förmodligen successivt har tagits bort. Detta kan 
medföra en något felaktig bild av hur den totala mängden av inlägg i de so-
ciala medierna såg ut. Jag tror dock att en fingervisning av hur det såg ut går 
att utvinna utifrån min sammanställning.  
 
Info24.se  skriver 2005-05-12  ”Invandrare anhållna för mord ” 
 
”När M, påpekade att han inte uppskattade att de två nu anhållna urinerade på hans port slogs han 
ihjäl. Mitt i centrala Stockholm slogs och sparkades M ihjäl av minst två personer. 
 
Två män i 20-årsåldern är anhållna. En av dem är en 19-årig judoutövare med rötterna i det 
sydamerikanska landet Peru. Förutom de två anhållna söker polisen efter fler personer som antingen är 
inblandade eller misstänkta för att ha hjälpt de båda anhållna att fly efter mordet. 
 
Den 19-årige främlingen är sedan tidigare dömd för olaga hot och har ingått i ett kriminellt gäng. På 
grund av sin låga ålder slapp han straff för en misshandel han begick i tidiga tonåren.” 
 
Flashback.se: skrivet 2005-05-13 av X 
 
”Ja det vi kan konstatera är ju att de pinkande svinen jagade i kapp M och därefter misshandlade 
honom så besinningslöst att hans skalle slets loss från ryggraden. Bara för att M, tillrättaåvisade dem,  
hur kunde de så bestialiskt mördade honom, för att han sa till dem, jävla invandrare.”  
 
Ytterligare utdrag från samma hemsida den: 2005-05-14 
 
”Bilden jag förklarar är den som var i media, t ex att det en stor klunga som bevittnade en pågående 
misshandel utan att göra någonting. Att vittnen ändrade sig under hot, osv, det är också vad jag 
kommer ihåg.Det var ju bara påväg hem från jobbet, stackars ynglingar. 
 
Ytterligare utdrag från samma hemsida den: 2005-05-16 
 
Jag vet att det var M, som sa åt svinen att inte pinka där. Några dräggiga individer blir tillsagda att 
uppföra sig civiliserat och det som händer när han tillrättavisar, är att han får huvudet avsparkat (ja, 
skallen släppte från ryggraden!). 
 
Och visst sjutton hade (kd) och ledarskribenterna rätt: i dagens Sverige är vi ju så flata gentemot 
kriminella, att det är rent skrattretande - om än skrattet fastnar i halsen när man inser de tragiska 
konsekvenserna av flummet.   
Det är hög tid för samhället (staten och dess medborgare) att slå tillbaka - hårt! - mot sådant här pack. 
Vi ska ha rätt att få säga till sådana individer.” 
 
Flasbackforumet- Skribent P skriver den: 2005-05-16  
 
En av dom heter Roggert i efternamn, och den andra som var svenskmästare i judo heter 
Charlie i förnamn det är allt jag vet.  
Jag hoppas jag inte bröt mot PUL nu? 
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Hittade någon vi namn Johannes  han var född 1987, således 19 år. Dålig start på livet! Han 
bor, i Stockholm på V - gatan 26 vid norrtull.  
 
Skribent citerar expressen och skriver själv vidare:  2005-05-17 
 
”Enligt artikel i expressen ska gänget varit kända som "lättkränkta". Det sorgliga är att min känsla är 
att om jag går ut en en helgkväll och gjorde kommentarer a'la M, skulle jag kunna bli ihjälslagen tio 
ggr om, om möjligheten fanns. denna lättkränkthet är något av dagens signum och vad fan beror det 
på.  
 
jag tror inte att detta bara är ett fenomen som är att härröra till invandrare kontra svennar även om 
jag anar att situationen kan tillspetsas om en svenne påtalar det olämpliga i att urinera på gatan för en 
invandrare och vice versa.  
 
prestige har väl alltid varit ett upphov till handgemäng, men att "medvetet" slå ihäl någon är ju bara 
helt sanslöst. Som de svinen gjorde.” 
 
En skribent skriver på sin blogg.  
 
”Har fått höra ett av flera säkra källor att rykte någon/några av gärningsmännen skulle ha varit 
påverkade av rohypnol/annan bensodiazepin, där av den våldsamma misshandeln.”   
 
En annan person skriver på sin blogg: 2005-06-01 
 
”Har man sparkat ihjäl någon som legat hjälplös på marken har man passerat gränsen, loppet är kört. 
Är gärningsmannen psykopat kan det kvitta. Är mannen normal så hjälper förmodligen ett 
fängelsestraff mot de skuldkänslor som måste uppträda hos en normal människa, han sonar i alla fall 
sitt brott. Översatt till fallet med M, i Stockholm bär alla illdådsmän bort från allmänheten, vi har alla 
rätt att röra oss i det offentliga rummet utan att riskera bli ihjälslagna, vi kan inte ha en massa 
livsfarliga människor som drar omkring på stan. Därefter har vi aspekten med den ökande 
globaliseringen, tyvärr, trodde du att denna inte hade några negativa konsekvenser med sig? Tyvärr, 
det är ett hårdare samhälle med internationella brottslingar att ta hänsyn till, de söker sig gärna till 
länder med låga straff.” 
 
 
 
5.3. Egna kommentarer  
 
Den nu beskrivna händelsen, som inträffade 2005, blev väldigt uppmärksam-
mad, dels via sociala medier och via vanliga traditionella medier. De rykten 
och skildringar som spreds väckte hat, förskräckelse och rädsla hos de allra 
flesta medborgarna. Gemene man var oerhört upprörd över att man ”inte 
längre fick säga till någon som gör fel, utan att vara rädd för att bli misshand-
lad till döds.”  
 
Sedd som en diskurs kan debatten i de sociala medierna ses som en ”liten” 
diskurs i Börjesson & Palmblads mening.67 Det handlar inte om ett ämne som 
kan ha en betydande utsträckning över tid utan i stället ett ämne där exempel-
vis interaktionen mellan deltagarna är av mycket stor betydelse. Samtidigt är 
det ett ämne där det råder konsensus mellan diskurserna om vad som är den 
centrala frågan. För bägge diskurserna gäller att det handlar om att utreda 
vad som faktiskt inträffade och vilka straff gärningsmännen ska ha.   
 
Diskursen i de sociala media om händelsen beskrevs dock som i stora delar 
väldigt osaklig. Substanslös informations spreds, man hängde ut förövarna, 
                                                
67 Se vad som sagts i 3.2.1. 
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trodde sig veta saker som sedan visade sig vara helt felaktiga. Och visst var 
mycket som skrevs felaktigt, det visar mina citat. För att bara ge några exem-
pel vill jag peka på en del felaktigheter: 
 
1) Det framkom bland annat dels via sociala medier och vanliga tidningar att     
M och hans kamrat var på väg hem från jobbet. Det stämde inte utan de två 
ynglingarna kom gående ifrån en nattklubb i centrala Stockholm.  
 
2) Det har skrivits mycket om det var M, som lugnt och sansat var den som 
sade till de två urinerande killarna att han tyckte det var opassande att de 
kissade utanför hans port. Även detta är felaktigt. M har inte sagt till dem att 
sluta urinera och M bodde inte där. I stället var det M:s kamrat som ingrep 
och sa till men inte heller han bodde där. M var tvärtom väldigt passiv, han 
varken sa eller gjorde någonting, enligt vad som framkom under rättegången.  
 
3) Det har också förekommit antaganden om de två som urinerade var ”lätt-
kränkta”, våldsamma och att de två tillgrep våld i situationen när de blev till 
sagda. Men varken tingsrätten eller hovrätten, pekade på någon ”lättkränkt-
het” utan efter att M:s kamrat sagt till dem kunde allt varit över, då de in-
blandade efter en liten argumentation skildes åt. M:s kamrat  var den som 
först tog tag i en av de urinerande killarna och skickade honom i gatan. 
Således var inte M, delaktig alls.  
 
När man på detta sätt pekar på felaktigheter i de inlägg som förekom på nätet 
utgår vi från att sanningen är det som utsägs i domen. Det är alltså i detta 
sammanhang domstolarnas domar och påståendena i dessa som kvalificerar 
sanningen. Det blir då intressant att konstatera att domstolarna själva faktiskt 
inte ser det på detta sätt. Domstolarna är medvetna om att deras version av 
händelsen inte behöver överensstämma med sanningen. Deras version av 
händelsen grundar sig i stället enbart på vad åklagaren lyckats bevisa. Detta 
framgår särskilt tydligt i tingsrättens dom. Tingsrätten anger nämligen på s 16 
följande: 
 
”Det är emellertid inte en uppgift för domstolen att efterforska sanningen. Det 
är heller inte en uppgift för domstolen att försöka ställa upp plausibla händel-
seförlopp eller att lägga pussel med de fakta som finns i målet. Detta åvilar i 
stället polisen och åklagaren som har att utreda brottet.”  
 
En fråga som också diskuterats mycket är den påstått ”råa” debattstil som rå-
der på nätet. Även tonen i de inlägg som jag redovisat tidigare är heller inte 
alltid helt civiliserad. Några exempel är följande:  
 
”Bara för att M, tillrättavisade dem,  hur kunde de så bestialiskt mörda honom, för att han sa till dem, 
jävla invandrare.” 
 
”Ja det vi kan konstatera är ju att de pinkande svinen jagade i kapp M och därefter misshandlade 
honom så besinningslöst att hans skalle slets loss från ryggraden” 
 
Några dräggiga individer blir tillsagda att uppföra sig civiliserat och det som händer när han 
tillrättavisar, är att han får huvudet avsparkat (ja, skallen släppte från ryggraden!). 
 
Gängets ska varit kända som "lättkränkta". Det sorgliga är att min känsla är att om jag går ut en en 
helgkväll och gjorde kommentarer a'la M, skulle jag kunna bli ihjälslagen tio ggr om, om möjligheten 
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fanns. Denna lättkränkthet är något av dagens signum och vad fan beror det på.  
 
Att debatten i de sociala medierna ofta förs i en rå ton är något som den ofta 
får kritik för. Frågan är dock om den råa tonen egentligen är så mycket mer 
ociviliserad än den som förs i mer påstått seriösa sammanhang.  
 
Ulla Moberg, universitetslektor vid Örebro universitet, publicerade 2005 en 
artikel som handlar om ”debatter på nätet”.68 Hon skriver att ordet debatt ur-
sprungligen betyder muntligt meningsbyte, ”med bibegrepp af att meningsut-
bytet är jämförelsevis lifligt”, något som indirekt för innebörden till en hetsig 
debatt. Diskussion däremot härstammar från latinets discutare vars innebörd 
från början var att en fråga diskuterades ivrigt men, som Moberg säger, idag i 
stället översätts till ett ordnat offentligt meningsutbyte. Moberg anser att or-
det debatt, vars syfte just var att vara ett hetsigt och livligt samtal, i dag har 
mytförklarats av de människor som besitter kulturell makt. Denna kulturelit 
hävdar sålunda att debatter ska vara ett städat offentligt samtal där parterna 
ska vara eftertänksamma och rationella och debatten ska föras på språk där 
folkliga uttryck inte förekommer.  
 
Moberg anser att nu när vanligt folk i allt större utsträckning har möjligheten 
att ta del av olika debatter på nätet, hävdas det direkt att dessa debatter som 
förs på de sociala medierna i mångt och mycket bara är hetsiga, osakliga och 
irrationella. Men, men Moberg, de som tagit sig rätten att nedvärdera debat-
terna på nätet, genom att kalla dem ”allt som ofta omdömeslösa”, är profes-
sionella debattörer som med en självklarhet får framföra sina synpunkter i 
några av Sveriges allra största tidningar. Moberg menar också att det är an-
märkningsvärt att medborgarnas engagemang i offentligheten ifrågasätts, då 
det i stället borde hyllas och välkomnas och anses som en viktig del i ett de-
mokratiskt samhälle.69 
 
Moberg går vidare och säger att hon inte tycker sig se någon skillnad på de 
debatter som förs på nätet och de som förs på teve eller radio, mellan till 
exempel politiker. Moberg menar att nätets debatter inte är mer omdömeslösa 
eller stökigare. Den troligaste anledningen till att en del ”toppar” har den sy-
nen på nätets debatter handlar främst om prestige. Man vill gärna avskilja sig 
från andra som kanske till och med kan komma att hota den egna positio-
nen.70 
 

                                                
68 Moberg, U. (2007): ”Debatter på nätet – det stökiga, fria och emellanåt omdömeslösa offent-
liga samtalet”. I: Ekström & Kroon (red.) Paketerad politik. Elva essäer om journalistik och medier. 
Carlssons, s. 62 ff. 
69 A.a. s. 75 
70 A.a. s.76 
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6.  GRÄNSER FÖR YTTRANDEFRIHETEN I SOCIALA MEDIER 
 
6.1.  Allmänt om yttrandefriheten 
 
Demokratin bygger bland annat på allmän och lika rösträtt, fri åsiktsbildning 
och yttrandefrihet. Yttrandefriheten gäller oavsett vilket medium som nyttjas 
och får endast begränsas genom lag.71 Begränsningar får göras för att tillgodo-
se ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle.72 Friheten att ut-
trycka sig i tryckt skrift regleras närmare i tryckfrihetsförordningen (TF), me-
dan frihet att yttra sig i radio, TV, filmer, video, m.m behandlas i yttrande-
frihetsgrundlagen (YGL). 
 
Vid tillkomsten av YGL gjordes överväganden om de nya elektroniska me-
dierna, i den utsträckning de användes i nyhetsförmedlingens och opinions-
bildningens tjänst,  skulle behandlas under ett särskilt grundlagsskydd i ytt-
randefriheten.73 Den slutliga lösningen blev dock att de nya medierna borde 
kunna regleras på samma sätt som det tryckta ordet. Man införde därför ett 
tillägg i 1 Kap 7 § TF, dvs i den paragraf som handlar om periodiska skrifter. 
Regleringen innebär, kort uttryckt, att i den mån ägaren till en periodisk skrift 
låter sprida en elektronisk version av den periodiska skriften så ska den elekt-
roniska versionen anses som en del av den tryckta förlagan och därmed om-
fattas av det skydd som TF i övrigt ger periodiska skrifter.74 
 
Det grundlagsskydd som upprättats i TF och vars mest vitala delar överförts 
till YGL går ut på att det krävs dubbel täckning vid kriminalisering av hand-
lingar som innefattar grundlagsskydd.75 Dubbel täckning betyder att hand-
lingar för att vara straffbara dels ska vara kriminaliserade utifrån de förutsätt-
ningar som anges i TF och YGL men också i vanlig lag, vilket normalt innebär 
brottsbalken. De brott som avses är bland annat brott mot rikets säkerhet, hets 
mot folkgrupp, olaga våldsskildring, förtal och förolämpning.76 
 
 
6.2.  Reglerna om ansvar på Internet 
 
6.2.1. Allmänt om publicering av personuppgifter 
 
Vi alla är väldigt måna om att skydda vårt privatliv, och kanske extra viktigt 
är det att inte personliga uppgifter sprids på Internet. Att skydda privatlivet 
och personuppgifter var en av de första sakerna som staten ville åstadkomma 
och som först uppmärksammades under det tidiga stadiumet av datorns in-
träde i folkhemmet. Sverige var ett föregångsland och var det första landet i 
världen som antog en nationell datalagstftning, datalagen från år 1973.77 
 
Det är svårt att påstå att personskyddet skulle ha blivit mindre aktuellt år 
2012 än 1973, snarare tvärtom. Datorkommunikationen har utvecklas och bli-
                                                
71 2 kap 20 § i Regeringsformen.  
72 2 kap 21 § i Regeringsformen. 
73 Forsman, Malin (2001). Internetpublicering: en juridisk vägledning. 3. uppl. Stockholm: 
Norstedts juridik s. 77 
74 Se andra stycket av 1 kap 7 § TF. 
75 Forsman, a a, s. 78 
76 A a, s. 77  
77 A a, s. 64. 
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vit än mer komplicerad och anvancerad. I dag är den också allmänt tillgänglig 
och snabbt går det och inte minst sprids uppgifter snabbt i den allt mer vanli-
ga moderna tvåvägskommunikationen.78  
 
Sedan oktober 1998 har man ersatt föregångaren datalagen med personupp-
giftslagen (PUL). PUL är tänkt att skydda människor mot att deras personliga 
integritet kränks genom behandling av personuppgifter. När man talar om 
behandling av personuppgifter så talar man om all slags hantering av uppgif-
ter som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.79 
 
PUL har medfört nya förutsättningar för att publicera personuppgifter på 
Internet. Huvudregeln är fortfarande att samtycke bör efterfrågas om det 
handlar om publicera personuppgifter på Internet. I vissa situationer gäller 
dock inte personuppgiftslagen. Så är fallet om det handlar om verksamhet av 
rent privat natur eller för uteslutande journalistiskt ändamål samt för konst-
närligt litterärt skapande.80 Personliga hemsidor på Internet betraktas dock 
inte som rent privat verksamhet eftersom andra kan komma åt materialet.81 
Inte heller för harmlös information krävs den registrerades samtycke eftersom 
den typ av uppgifter inte anses behöva något skydd.82  
 

6.2.2. Lagen om elektroniska anslagstavlor 
 
Sedan 1 maj 1998 gäller en ny lag om ansvar för elektroniska anslagstavlor.83 
Det handlar om att den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla ska 
lämna information till var och en som ansluter sig till tjänsten om sin identitet 
och i vilken utsträckning inkomna meddelanden blir tillgängliga för andra 
användare.84 Den som tillhandahåller tjänsten, det vill säga innehavaren av 
den elektroniska anslagstavlan, är skyldig att ha en sådan uppsikt över tjän-
sten som ”skäligen kan krävas med hänsyn till omfattningen och inriktningen 
av verksamheten”.85   
 
Enligt lagen innebär elektroniska anslagstavlor de flesta webbplatser och fora 
som har kommentar- eller någon chattfunktion där inläggen inte förhands-
granskas. Det som är avgörande är att den som använder den elektroniska 
anslagstavlan kan sända egna meddelanden och läsa andras. Facebook och 
bloggar är två exempel där läsare kan publicera kommentarer utan någon 
förhandsgranskning.86  
 
Att ha uppsikt över tjänsten innebär enkelt uttryckt att innehavaren ständigt 
ska gå igenom och ta bort meddelanden som tydligt innebär t ex barnporno-

                                                
78 Ib. 
79 Se 3 § PUL. 
80 Forsman, a a, s. 68  
81 A a, s. 71 
82 A a, s. 70 
83 SFS 1998:112. 
84 3 § lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor.  
85 4 § i samma lag.  
86 Advokaten: tidskrift för Sveriges advokatsamfund. (2012). Stockholm: Sveriges advokatsamfund 
nr 2, s. 32 
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grafibrott, förtal, ärekränkning och hets mot folkgrupp.87 Så är också fallet om 
en användare uppenbart gjort intrång i någon annans upphovsrätt.88  
 
För den som tillhandahåller en stor portal kan det givetvis vara svårt att ha 
överblick över alla meddelanden som inkommer. Detta gör att lagen blir svår 
att tillämpa varför domstol ibland får fatta beslut om vad som ska anses vara 
rimligt i frågan. Den rekommendation som anges brukar ligga vid en ge-
nomgång per vecka.89 Det bör också inrättas en möjlighet för användarna att 
kunna delge den ansvarige för webbsidan, om misstanke finns angående 
eventuellt otillåtna meddelanden. 
 
Om man har en anslagstavla och ett meddelande kommer in som uppenbart 
handlar om t ex ett upphovsrättsintrång eller innebär hets mot folkgrupp 
genom rasistiska uttalanden så måste innehavaren av anslagstavlan ta bort 
meddelandet. Om detta inte sker inom en överskådlig tid kan innehavaren 
ställas till svars för brott mot lagen om elektroniska anslagstavlor. Däremot 
sällan för det eller de brott som meddelandet utgör, och detta oavsett om den 
begångna gärningen i sig skulle vara ett allvarligt brott.90 Om den som har en 
anslagstavla ska ställas till svar för det brott som meddelandet i sig självt 
utgör, krävs bland annat att innehavaren har underlåtit att ta bort meddelan-
det och att medhjälp till det brott som meddelandet utgör är straffbart enligt 
brottsbalken. Rättspraxis om ansvar för medverkan till brott på Internet är för 
närvarande diffust och oklart.91 
 
Eftersom lagen är relativt ny har ännu inget forum eller någon anslagstavla 
varit uppe i domstol, det vill säga lagen har aldrig tillämpats i Sverige. Där-
emot finns det många fall  som borde kommit upp i rätten.92  
 
 
6.3. Något om den praktiska tillämpningen av reglerna om ansvar 
 
6.3.1. Myt: Det går inte att straffa gärningar som begås på nätet   
 
I 6.2. har jag beskrivit vilka regler som formellt gäller i Sverige i dag. Frågan 
är emellertid hur dessa regler tillämpas i praktiken. Mårten Schultz är en 
jurist som intresserat sig för dessa frågor. 
 
Schultz påpekar att det cirkulerar en hel del myter i den understundom över-
spända diskussionen på svenska bloggar och fora. En myt som ständigt åter-
kommer är att lagen inte riktigt når ut till bloggosfären.93 Att alltså påståen-
den som, om den förekommer i den gamla mediala sfären skulle ha bestraf-
fats, på olika sätt glöms bort eller inte anses ingå i rättssfären om de sker på 
Internet. Gemene mans uppfattning är att regler finns men att det i praktiken 
är svårt eller rent av omöjligt att upprätthålla dem i en digital miljö.94 

                                                
87 Ib. 
88 Ib.  
89 Forsman, a a,s 93. 
90 A a, s. 75 
91 A a, s. 73. 
92 A a, s. 93. 
93 http://martenschultz.wordpress.com/tag/arekrankning/hämtad 2012-04-24. 
94 Ib.  
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Att hota folk är att begå brott. Yttrandefriheten skyddar inte individer som 
uttrycker hot. Schultz skriver att det är av stort vikt att om en person gör sig 
skyldig till brott i Internetsfären, så är det vår skyldighet att klargöra vem 
den individen är på samma sätt som vi skulle reda ut det om det skett utan-
för Internetsfären.95 
 
När det gäller brottet förtal ligger detta visserligen under enskilt åtal, vilket 
betyder att i första hand så ska den drabbade själv ta tag i anmälan och låta 
sin röst bli hörd vid en domstol. Om en åklagare ska väcka åtal är det på 
grund av att han eller hon anser det som stor vikt att allmänheten uppmärk-
sammar det specifika fallet i fråga.96 Å andra sidan behöver inte vara en 
oöverstiglig uppgift att väcka talan själv. Särskilt inte om man har någon 
kunnig person som kan hjälpa en och själv brukar man få oanade drivkrafter 
om man anser sig själv förtalad.97  

En intressant fråga gäller anonymiteten. Enligt Schultz är gemene mans upp-
fattning att man har rätt till att vara anonym på nätet, men sanningen är att 
det inte finns någon sådan rätt. 98 Schultz skriver att det varken i Europakon-
ventionen eller i Sveriges grundlagar står något om rätten för individen att 
vara anonym på nätet. Han menar också att den eller de som begår brott 
måste få ta ansvar för vad de åstadkommit, det bör ligga i allmänhetens 
intresse av att reda ut och kunna ta reda på vem eller vilka det är som står 
bakom en anonymitet när de begår en brottslig handling.  
 
Ytterligare en intressant fråga är om det kan finnas försvarbara motiv för att 
publicera ofördelaktiga uppgifter om människor på nätet. I dag förekommer 
t ex ett  flertal sajter och fora som börjat ägna sig åt att ”hänga ut” människor 
av olika anledningar. Det kan handla om människor som endera är misstänk-
ta för brott, eller som redan är dömda.99 Bland annat finns det en sida på, 
dömda sexualförbrytare hängs ut. Hur ska man se på det?  
 
Schultz har en viss förståelse för att man vill publicera uppgifter på redan 
dömda sexförbrytare. Det finns också en del som pekar på att i och med ”ut-
hängningen” så minskar risken att gärningsmannen gör sig skyldig till nya 
övergrepp, eftersom omgivningen varnas och blir på så sätt lite extra upp-
märksam.100 
 
Betydligt mer komplicerad blir frågan om det handlar om personer som en-
bart är misstänkta för brott. Här finns möjligheten att personerna är oskyldiga 
och frågan uppkommer i stället om de genom uthängningen har blivit utsatta 
för brott. 

 

                                                
95 http://www.svd.se/kultur/kulturdebatt/brott-ar-brott-aven-pa-natet_6402359. hämtad 
2012-04-25. 
96 ib. 
97 ib. 
98 Ib.  
99 http://martenschultz.wordpress.com/category/fortal/page/2/ hämtad 2012-04-24 
100 Ib. 
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6.3.2. Trots lagreglerna: alltför lätt att att undgå ansvar för brott på Internet  
 
På Internet sprids information väldigt snabbt och kränkande uttalanden är 
inte ett undantag utan de sociala medierna öppnar dörren för en oerhört 
snabb spridning av olika rykten. Studier visar på att förtalsbrotts som begås 
på Internet är värre än om det skett utanför Internetsfären. Den snabba ut-
vecklingstakten inom de sociala medierna bidrar också till att plattformen för 
att framföra personangrepp och förnedrande uttalanden blir allt bredare.101  

Innehavaren av anslagstavlan, det vill säga Internetsajten, har i och för sig en 
möjlighet, att lämna ut uppgifter om sina användare. Men enligt juristerna 
Karlsson och Jute väljer de flesta bort den möjligheten. Att man inte vill läm-
na ut uppgifter om sina användare är givetvis beklagligt, men i de flesta fall 
ser innehavaren det som en administrativ börda att hela tiden se över alla 
enskilda fall och ta ställning till om de rör sig om något brottsligt.  

Men det kan också, enligt Karlsson och Jute, ligga till på det viset att leveran-
törerna är måna att värna om sina användares yttrandefrihet och personliga 
integritet. Något som kanske kan tyckas låta konstigt, då det i så fall skulle 
innebära att man inte alls är mån om att värna om den som utsätts för förtal 
på dessa plattformar.102 

Många Internetleverantörer är ovilliga till att lämna ut IP-adresser, man vill 
skydda den eller de som står bakom denna IP. Polisen kan å ena sidan begära 
vem eller vilka som står bakom en viss IP-adress, men då ska ett eventuellt 
brott misstänkas.103  

Om polisen skall lyckas utkräva att Internet innehavaren ska lämna ifrån sig 
uppgifter, så skriver Jute och Karlsson ”att enligt lagen om elektronisk kom-
munikation att minst två års fängelse är föreskrivet i straffskalan för brottet”. 
För förtalsbrott är högsta straffet två år, men då gäller det när förtalsbrottet 
bedöms som grovt.104 

6.3.3. Ny lagstiftning nödvändig? 
 
Det borde vara på sin plats att med en revidering av lagstiftningen på områ-
det så att den anpassas till modern teknik. De lagar vi har idag är inte heller 
kapabla att skydda, i vart fall inte på något bra sätt, de redan brottsdrabbade 
som ”hängs ut” på sociala medierna. En del av det som publiceras kan handla 
om hela brottsutredningar, bilder eller andra typer av kränkande material. 
Kvinnor som gjort polisanmälningar om misshandel, våldtäkt är oftast de 
som förtalas och ärekränks på de sociala medierna. Det handlar dock inte 
enbart om en omodern lagstiftning utan dessa fall är ofta lågprioriterade av 
polis och åklagare då förtal och ärekränk-ningsbrott av tradition i Sverige ses 

                                                
101 Ib.  
102  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/alltfor-latt-att-fortala-andra-pa-
natet_6660238.svd hämtad 2012-04-24. 
103 Ib. 
104 Ib. 
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som en uppgörelse mellan två privatper-soner vilket inte angår övriga 
samhället.105 
 
2008 gav regeringen i uppdrag till Yttrandefrihetskommittén att försöka utre-
da och komma med förslag om hur problemen inom det tryck- och yttrande-
frihetsrättsliga området skulle kunna bli bättre alternativt lösas. Frågor som 
diskuteras är dels hur man ska gå till väga för att öka skyddet för enskildes 
integritet och privatliv i Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihets-
grundlagen (YGL) samt om det, utan (TF) och (YGL) inskränks, går att stärka 
enskilda personers ställning i förhållande till medieföretag om individerna 
utsätts för brott i medierna.106  
 
 
6.4. Egna kommentarer 
 
Av det som jag skrivit tidigare i detta kapitel framgår att det som är brottsligt 
“ute på gatan” också är brottsligt om det inträffar på nätet. Både den som till-
handahåller en elektronisk anslagstavla och den som utnyttjar den kan bli 
straffade vid ett övertramp. Den som tillhandahåller den elektroniska anslags-
tavlan ska ha uppsikt så att inga olagligheter publiceras. Rekommendationen 
när det gäller att “ha uppsikt” är att minst en gång i veckan kontrollera vad 
som sker på sajten. Om man finner något på sin sajt som inte får finnas där 
ska detta tas bort inom en skälig tid annars är det möjligt att innehavaren 
döms för brott mot lagen om elektroniska anslagstavlor. Normalt är inneha-
varen av anslagstavlan dock enbart ansvarig för brott mot lagen om elektro-
niska anslagstavlor, inte för det brott som det skrivna innebär. Skribenten 
däremot kan med det skrivna ha gjort sig skyldig till olika brott. Det kan 
handla om t ex förtal, förolämpning eller hets mot folkgrupp.  
 
Formellt finns det med andra ord kanske inte så mycket att anmärka mot de 
svenska reglerna. Rent principiellt kan människor göras ansvariga om de skri-
ver något brottsligt på nätet. Problemet är när man kommer till praktiken. 
 
Vid den praktiska tillämpningen av lagarna får anonymiteten stor betydelse. Vis-
serligen finns det ingen principiell rätt till anonymitet på nätet men i prakti-
ken är detta en utbredd rättighet. Enligt Jute och Karlsson så är i 9 av 10 an-
mälda förtalsbrott på Internet förövaren anonym.  
 
Även om innehavaren av en anslagstavla upptäcker att någon skrivit något 
som bryter på YGL eller TF så är det dock, enligt Jute och Karlsson, sällan 
som innehavaren anmäler detta. Innehavaren värnar helt enkelt om sina 
medlemmars integritet. Polisen har i och för sig möjligheten av få ta del av 
dessa uppgifter om de ställer frågan men då krävs det att det föreligger en 
konkret misstanke om brott.  
 
Utifrån de förhållanden som jag nu nämnt är det många som förespråkar en 
revidering av lagstiftningen på området så att den anpassas till modern tek-
nik. Lagstiftaren bör också, menar man, se över möjligheten att den som drab-
bas av nätbaserade förtalsbrott skall kunna få tillgång till förövarens identitet. 
                                                
105 http://tryggaresverige.org/oskyddad-pa-internet hämtad 2012-04-25. 
106 Kommittén har i oktober 2010 avlämnat utredningen Ny yttrandefrihetsgrundlag? Yttrande-
frihetskommittén presenterar tre modeller (SOU 2010:68). 
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Den förtalsdrabbades skyddsintresse bör anses väga tyngre än förövarens 
skydd för den personliga integriteten. På sikt är det ett måste att lagen anpas-
sas till vår nya IT-teknik. 

Jag kan dock tänka mig att det inte enbart handlar om en omodern lagstift-
ning. Att dessa brott är lågprioriterade av polis och åklagare kan tänkas bero 
på att förtal och ärekränkning traditionellt ansetts som en tvist som skall lösas 
privatpersoner emellan och därmed inget för en domstol att ta ställning till.  
Jag skrev tidigare om att brottet förtal låg under enskilt åtal, något som jag 
kan tycka handlar om att det svenska samhället ”målat in sig” i ett hörn, vad 
gäller den här typen av brott som sker på Internet.  Den här typen av åtal 
väcks inte av åklagare om det inte är befogat ur allmän synpunkt. Den som 
utsätts för ärekräkning måste alltså i princip själv åtala och stå för de kost-
nader det medför. Något som förmodligen bidrar till att många struntar i det.  

 

 



 39 

7. NÅGRA JURISTERS SYNPUNKTER PÅ DISKURSEN I DE 
SOCIALA MEDIERNA RÖRANDE BROTT 

 
7.1. Några uppgifter om de intervjuade personerna 
 
Den första av de totalt fyra intervjuerna skedde på advokatbyrån A. Advokat-
byrån A är en av Sveriges största advokatbyråer med kontor i hela landet. Jag 
besökte byrån i Göteborg. På Göteborgskontoret arbetar flera jurister med 
bland annat brottmål och affärsjuridik. De två jurister jag har intervjuat har 
jag valt att kalla A1 och A2. A1 är advokat och delägare i byrån. Har stor erfa-
renhet som processande jurist i kommersiella tvister, vid såväl allmän dom-
stol som i skiljeförfaranden. A2 är verksam inom den allmänna affärsjuridi-
ken och arbetar med obeståndsjuridik. Juristerna intervjuades tillsammans. 
Jag valde att samtala med de två respondenterna samtidigt för att öka möjlig-
heten till en intressant diskussion.  
 
De andra intervjun skedde med en advokat på en mindre advokatbyrå. Denne 
har lång erfarenhet av flera viktiga mål. Jag kallar denne respondenten för A3. 
A3 har tidigare arbetat som kammarrättsassessor och därefter som bland an-
nat bank- och skattejurist. I dag är A3:s inriktning  brottmål, affärsjuridik och 
processer m.m. Advokaten intervjuades ensam.  
 
Den tredje intervjun skedde med två åklagare, som bägge hade många års 
erfarenhet av svåra och komplicerade mål. En av åklagarna har tack vare sina 
insatser intervjuats av media ett flertal gånger och synts både i tidningar och 
på TV. Denna är också en flitig skribent i en stor svensk dagstidning. Jag kal-
lar dessa två åklagare för Å4 och Å5. Åklagarna intervjuades tillsammans.  
 
Den fjärde intervjun skedde med en rådman vid Gävle tingsrätt, 2012-05-21. 
Rådmannen som jag valt att kalla H6 har flera års erfarenhet som rådman, och 
har dömt i ett flertal uppmärksammade mål som tidningar och TV rapporte-
rat om. H6 är en av Gävles mest uppskattade och mest sakkunniga domare, 
enligt sina kollegor.  
 
 
7.2. Vad de intervjuade personerna svarade107  
 
7.2.1. Vad ska betraktas som sociala medier? 
 
Med denna fråga ville jag försöka skapa mig en bild av vad respondenterna 
hade för förkunskaper om sociala medier, dvs kunskaper på ett allmänt plan.  
 
A1:  
”För mig är sociala medier något som existerar på Internet. De olika sociala medierna 
som finns på Internet är bloggar, Twittrer och facebook, till exempel. Via dessa kan 
man framföra sina åsikter. Det man skriver kan snabbt nå en större grupp och som i 
sin tur sprider vidare information. På de sociala medierna kan skriva om vad man 
tycker och tänker. För mig är detta sociala medier”.  
 
 

                                                
107 Samtliga frågor återfinns i bilaga 1. 
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A2: 
”Jag håller med om att sociala medier är något som existerar på nätet.  
 
A3:  
”Social kommer ju av samhällelig, så det har ju något med samhället att göra. Medier 
är ju kommunikation på ett eller annat sätt. Sen så har ju det fått en betydelse i 
dagligt tal man syftar ju på de men här Facebook, Twitter och det är allt mellan 
himmel och jord via Internet men definitionen är ju inte kristallklar vad sociala 
medier är, men det är väl kärnan i det. Det är väl en prägel av interaktivitet.” 
 
 
Å4: 
 ”Med sociala medier menar jag i huvudsak communites som exempelvis Facebook och 
Flashback, masskommunikationsverktyg som exempelvis Twitter och Google, och 
sidor av dagbokskaraktär med kommentarsfunktion, som exempelvis bloggar.”  
 
Å5:   
”För mig är det ju sociala medier väldigt mycket det som sker på nätet. Facebook och 
olika forum och ja gud vet allt.”  
 
H6: 
”Jag tänker mig Internetsidor för socialt utbyte eller diskussion som främst bygger på 
användernas egna aktiviteter, så som Facebook och Twitter, men även olika diskus-
sionsforum och communities, med mera.” 
 
 
7.2.2. Erfarenheter av sociala medier i det egna arbetet? 
 
A1: 
”Ja, alltså jag använder inte sociala medier, alltså jag är inte ens med i facebook. 
… 
Ska man använda det i arbetet ska det ske på ett  professionellt sätt, det får ju inte 
vara så att man sitter och gör inlägg som är felaktiga, eller där juridiken blir fel.”  
 
A2: 
” Jag vet flera kollegor här som är stolta över att jobba här och skriver det på sin 
facebook. Men jag gör det inte. I arbetet använder jag mig inte av sociala medier. 
… 
 Jag tror inte på sociala medier som ett jobbverktyg eller marknadsföringsverktyg, 
men det kanske är helt felaktigt, men jag är gammalmodig.”   
 
Å5:   
”Om jag haft det till ett verktyg i mitt arbete, så skulle jag svara nej, jag skulle inte 
våga. Om jag handlägger ett arbete skulle jag aldrig gå ut och diskutera det i  sociala 
medier. Jag beskriver heller inte mitt arbete som åklagare i en blogg eller dylikt.” 
 
H6: 
”Nej, inte själv. Jag vet dock att kollegor använt Facebook för att söka personer som 
varit svåra att få kontakt med. Det har då varit i syfte att underrätta om vilken tid 
personen varit kallad till förhandling.”  
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7.2.3. Allmänt om de sociala mediernas relation till rättssystemet  
 

A1: 
”Angående rättssystemet kan det vara dåligt eftersom det snabbt kan spridas felaktig-
heter och det kan ha enorma konsekvenser att man sprider ut fel saker, folk blir ut-
hängda och förtalade och sen så tror jag också att man kan vara ganska anonym på de 
sidorna, vilket rättssystemet absolut inte gynnas av snarare tvärtom.” 
  
A2:  
”Det kan vara bra att ta professorn Mårten Schultz som exempel. För att han har 
lyckats på ett innovativt sätt synliggöra juridiken för allmänheten via sociala medier. 
Han har fört fram diskussioner kring juridik som man inte har gjort innan. Juridiken 
är inte längre bara för juridiskt skolade utan även för alla att ta del av via sociala 
medier.” 
 
A3: ”Jag tror att fler människor diskuterar vad som händer än vad man har gjort 
tidigare. Det är ju väldigt många uppmärksammade mål som tidningarna speglar och 
tidigare så har man suttit hemma och muttrat runt köksbordet, nu slänger man ju sig 
in i olika forum och framför Facebook och plötsligt är det ett helt gäng som diskuterar. 
Det är ju mycket felaktigheter som är utgångspunkten för de diskussioner som sen 
förs på de sociala medierna för det är ju sällan förutsättningarna är de riktiga. Sen så 
har folk en fantastisk förmåga att själva dra slutsatser.Visserligen är det inte fel att 
föra en debatt all debatt är bra, bara man kunde skala bort alla oförskämdheter. 
Men som svar på din fråga. Ja, jag tror att det kan påverka rättssystemet i framtiden 
och där bredare lager diskuterar. Men ju sakligare desto bättre.”  
 
Å5:  
”Rättsfrågor diskuteras mer aktivt, exempelvis samhällsnyttan med nämndemanna-
systemet i stort och anhållningsbeslutet av t ex Julian Assange i det enskilda fallet. 
Funktionen är att rättsfrågor förs upp på agendan och politiseras. Det bidrar till den 
långsiktiga diskussion som lagstiftaren måste föra. Det är svårt att svara på om 
sociala medier skiljer sig från traditionell massmedia på denna punkt dels eftersom 
gränserna däremellan är flytande och dels eftersom jag anser respektive media ofta tar 
avstamp i varandras rapportering och korshänvisningar är legio.” 
 
H6:  
”Det finns exempel på domare som använder sociala medier för att kommentera och 
diskutera jobbet mer i allmänhet, till exempel via lagmansbloggen.se. Annars är dom-
stolarnas utnyttjande av sociala medier begränsat. Med tanke på att vi hanterar käns-
liga uppgifter och personer i svåra situationer bör man nog vara lite försiktig med 
detta. 
… 
Det som främst skiljer från massmedia i övrigt är att det ofta finns möjlighet för vem 
som helst att gå in och kommentera. Då vårt arbete ofta gäller svåra konflikter mellan 
människor finns en risk att de öppna kommentarerna skulle kunna användas för 
smutskastning och hot.”  
 
 
7.2.4. Kan det som sägs i de sociala medierna påverka dömandet i ett enskilt fall?  
 
A1. ”Nämndemännen finns vid sidan av domaren, de är inte jurister och jag tror ty-
värr, att nämndemännen har lättare att bli påverkade av sådana saker som framkom-
mer i de sociala medierna. 
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…. 
Nämndemännen har ju också en del i rättens beslutsfattande och är det då som så, att 
de bildat sig en uppfattning som kanske inte alls stämmer, utan det är någon som 
skrivit massa dravel, men som ändå nämndemannen tar fasta på så kan de få betydelse 
för dömandet. 
…. 
Hårdare straff för den åtalade om denne är skyldig, är tänkbart.” 
 
A2.  
”När det skrivs massa om en person är det väldigt mycket badwill för denne om upp-
gifterna stämmer. Men jag tror inte det får någon betydelse i själva dömandet.” 
 
A3:  
”Grundregeln är att en domare inte får påverkas av ovidkommande faktorer så en do-
mare ska döma på det som kommer fram under rättegången. Den så kallade omedel-
barhetsprincipen innebär att det är det som kommer fram muntligt under den allmän-
na rättegången som ska ligga till grund för avgörandet. Sen vet ju alla att människan 
är påverkbar och även domare med de allra bästa intentioner, den bästa ämbetsutövare 
kan säkert bli påverkad om det förs en intensiv debatt. Det får inte påverka, men jag 
kan inte utesluta att det påverkar.  
… 
Där jag skulle kunna tänka mig att det skulle påverka, beroende på om det är skrivit 
före rättegången är tilltron till vissa personer, mycket bygger ju på tilltron. Eller bris-
tande tilltro till vad folk säger. Det är ju domarens uppgift att uttolka är det trovär-
digt eller är det inte trovärdigt. Jag kan bara tänka mig teoretiskt att är det en person 
som svartmålas i sociala medier så kanske tilltron till den personen försvagas. Men 
det är bara teorier från min sida.” 
 
Med A3 förde jag också på tal fallet M och ställde frågan om det som sades i 
de sociala medierna i detta fall kunde ha haft någon betydelse för handlägg-
ningen eller dömandet i detta fall?  
 
”Ett mycket, mycket intressant fall och rättegång, det varade i 5-6-dagar i tingsrätten 
och gick sen till Svea Hovrätt om jag inte minns fel. Jag är väl insatt i det här fallet, 
men jag vill vara försiktig med vad jag säger. Jag vet inte om det är så här, men efter-
som det blev en friande dom i tingsrätten, så tyckte jag mig kunna se, minns jag, att 
hovrätten leddes av en enorm strävan att det inte fick bli fel. De var så noggranna 
under rättegången.  
… 
De satt på helspänn, hela domarkåren, lyssnade, ställde kontrollfrågor. Jag var oerhört 
imponerad över det arbete som hovrätten gjorde. För att riktigt skapa sig en bild. Det 
hela mynnade ut i fällande dom för de tre gärningsmännen. 
… 
Men jag tror inte att det som skrevs hade del i utfallet, det vill säga i dömandet. Jag 
har en teori, min teori är att denna uppmärksamhet kring detta fall, allt som skrevs 
och sades gjorde att hovrätten vara oerhört noga att leda rättegången och få allt 
korrekt i dömandet. Jag noterade ett speciellt engagemang som jag tror har att göra 
med att detta fall uppmärksammades så mycket. Det är dock väldigt viktigt att veta 
att det här är bara mitt intryck, och jag vet inte om det var så här.”  
 
Å5:   
”Nej, min uppfattning är att verksamheten utövas under lagarna och att svenska 
domstolar sätter integriteten i främsta rummet.” 
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H6:  
”Det bör inte påverka dömandet i sig. Det förekommer dock att bevisningen påverkas. 
Det har bland annat hänt att polisens fotokonfrontation inte fått samma bevisverkan 
eftersom den som ska peka ut gärningsmannen med hjälp av kompisar redan kollat på 
bilden på den misstänkte på Facebook. 
…  
Påverkas bevsningen kan ju det också tyvärr bidra till att konsekvensen blir att dö-
mandet påverkas. Rätten löper risk att påverkas på samma sätt som av tidningar och 
TV med mera, men är samtidigt tränad att försöka bortse från detta.  
 
 
7.2.5. Förhåller sig jurister annorlunda till de sociala medierna än vad folk i 

allmänhet gör?  
 
A1:  
” Jag hoppas att de jurister som använder sig av sociala medier är mer sakkliga och 
uttrycker sig lämpligt om det nu skrivet om något i deras arbete. Privat, nej då är 
jurister människor.”  
 
A2:  
”Nej”  
 
A3:  
”Jag tror att en jurist debatterar mer sakligt, jag säger inte att andra gör det osakligt, 
men jag utgår ifrån att en jurist debatterar sakligt med korrekta uppgifter. Men ändå 
något återhållsamt i sina bedömningar, så som jag nämnde förut, jag tror att en jurist 
aktar sig för att gå in och tycka för mycket.” 
 
Å5:  
”Jag har skrivit flera insändare och artiklar och  har haft ett fler tal skriftväxlingar 
med folk. Om jag utgår från mig själv som jurist så känner jag mig obehindrad att 
delta i debatter, men sjävklart är det jag diskuterar inte fall jag handlägger. Jag följer 
också de regler som finns, vilket de flesta ändå gör oavsett om man är jurist eller inte.  
 
H6: 
”Jag är nästan övertygad om att vi är försiktigare. Dels med i  vilka sammanhang vi 
själva förekommer. Gott omdömde och andras förtroende värderas högt i branschen, 
men också med att lita på de uppgifter som förekommer. Jurister är skolade att ifråga-
sätta.”  
 
 
7.2.6  Vad är din värdering av de sociala medierna i dag? Är det något bra  
            eller dåligt?  
 
A3:  
”All debatt är bra och alla forum där man kan bedriva en debatt är bra, med det 
tillägget att det förutsätter ett stort ansvar hos individen, så att det sker en saklig 
debatt och inte bara massa oförskämdheter.  
… 
Det som är bra för samhället är bra för rättssystemet.” 
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Å4:   
”Det är i största allmänhet positivt att människor knyts samman och ges möjligheten 
att diskutera och detta även i förhållande till rätten och rättssystemet.”  
 
Å5:  
”Den ofrånkomliga baksidan från oss som jag ser det, det vill säga från ett åklagarper-
spektiv, är dock att ytorna för brott har ökat genom att människor genom den ökade 
öppenheten är mer lättillgängliga och därmed sårbara. Exempelvis kan förtalsbrott 
innefatta ett större moment av spridning än tidigare och handlingar som normalt 
krävde eftertanke, köpa brev och frimärke och posta, kan numera genonföras efter en 
snefylla klockan tre på natten.”  
 
H6 säger: 
”De goda möjligheterna används inte av rättsväsendet i någon större utsträckning. 
Därför ser vi mest det dåliga; hot och ofredanden, främst bland ungdomar på till 
exempel Facebook eller tidigare Lunarstorm och olika typer av ryktesspridningar, 
otillförlitlig information rörande våra fall. Ett exempel där det sprids mycket rykten 
är på Flashback."  
 
 
7.2.7. Kommer de sociala mediernas betydelse förändras i framtiden? 
 
A1.  
”Förändras är sannolikt eftersom ”panta rei” (”allting rör sig” min anm). Exem-
pelvis kan följande verkan och effekt skönjas. Den personliga integritetens betydelse 
synes minska i samma utsträckning som människor väljer att lämna ifrån sig alltmer 
information om sig själva i utbyte mot egen exponering och alltmer om andra.”  
 
Å4.  
Jag tror att sociala medier kommer påverka lagstiftningen på det sättet att den person-
liga integritetens betydelse tillåts väga alltmer lätt i förhållande till samhällets intres-
se av en effektiv brottsbekämpning. En rimlig slutsats synes vara att lagstiftaren kom-
mer att ge de brottsbekämpande myndigheterna fler och mer långtgående verktyg än 
idag för att använda den information, som återfinns i de allomfattande globala data-
baser som för närvarande byggs upp, i den brottsbekämpande verksamheten. 
 
H6:  
”Jag tror att de kommer att bli mer civiliserade med tiden, det vill säga man kommer 
att få en klarare uppfattning om vad som är acceptabelt och inte.  Idag kan de vara av 
en liten frizon för sådant som man inte skulle säga i något annat sammanhang. Vi 
kommer att få lära oss av att hantera mål med anknytning till sociala media, till 
exempel förtal, hot och ofredanden, men även den omständigheten att privatpersonen 
ibland göra egna ”brottsutredningar” på nätet. Troligtvis kommer myndigheterna, 
även domstolar, att i större utsträckning använda sociala medier för att gå med med 
information om sin verksamhet på ett eller annat sätt.”  
 
 
7.3. Egna kommentarer 
 
Bland de jurister som jag har intervjuat fanns i botten en positiv inställning till 
de sociala mediernas relation till rättssystemet. Juridiken blir allmän och de 
sociala medierna öppnar upp för att den vanlige medborgaren kan ha syn-
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punkter på hur rättssystemet fungerar. Flera tyckte dock att de debatter som 
förs på nätet och det som skrivs i de sociala medierna tyvärr är fyllt med oför-
skämdheter och osakligheter. Och detta bidrar till att debatten inte betraktas 
som seriös. Till exempel säger en av respondenterna:  
 
”Idag kan de vara av en liten frizon för sådant som man inte skulle säga i något annat 
sammanhang. Vi kommer att få lära oss av att hantera mål med anknytning till 
sociala media, till exempel förtal, hot och ofredanden” 
 
Den nackdel som några av de intervjuade tyckte sig se var att de sociala me-
dierna öppnar upp för ny brottslighet i form av ärekränkande brott och hat-
brott. En av åklagarna svarade: 
 
Den ofrånkomliga baksidan från oss som jag ser det, det vill säga från ett åklagarper-
spektiv, är dock att ytorna för brott har ökat genom att människor genom den ökade 
öppenheten är mer lättillgängliga och därmed sårbara. 
 
När detgällde frågan om det som sägs i de sociala medierna eventuelltkan 
påverka rättstillämpningen så var en av juristerna inne på nämndemännen 
som en eventuellt svag länk i rättssalen. I och med att nämndemännen inte är 
jurister, så kan de eventuellt ha svårare att bortse från det som skrivs i de so-
ciala medierna. Är det som så att nämndemännen påverkas är det inte bra ef-
tersom de kan påverka ett domslut. Bland domare finns däremot en träning i 
att försöka hålla ovidkommande hänsyn ifrån sig men, som någon uttryckte 
det, i slutänden är jurister ändå bara människor.  
 
Intressant är dock att konstatera att de flesta av de som intervjuats var av 
åsikten att debatten i de sociala medierna – trots att den delvis inte betraktas 
som seriös – ändå säkerligen kan påverka rättstillämpningen, dvs dömandet i 
det enskilda fallet. Påverkan kan ske på bevisningen, t ex vid fotokonfronta-
tion. Påverkan kan också ske genom rubbandet av tilltron till vissa personer. 
Om tilltron påverkas så påverkas hela bevisningen och därmed dömandet i 
det enskilda fallet. Det kan också handla om vilket straff gärningsmän ska få. 
 
Att den debatt som förs i de sociala medierna påverkar rättstillämpningen i 
det enskilda fallet kan givetvis ses som ett hot mot rättssäkerheten. Samtidigt 
var en respondent av åsikten att uppmärksamheten i de sociala medierna 
kring ett fall kan göra att domstolens uppmärksamhet skärps. Detta kan man 
tvärtom dse som en förstärkning av rättssäkerheten. 
 
Alla de intevjuade var överens om att betydelsen av de sociala medierna i re-
lation till rättssystemet med största sannolikhet kommer att öka i framtiden. 
Detta möjligtvis dock till priset av att respekten för den personliga integrite-
ten kommer att minska. En av respondenterna svarade: 
 
”Jag tror att sociala medier kommer påverka lagstiftningen på det sättet att den per-
sonliga integritetens betydelse tillåts väga alltmer lätt i förhållande till samhällets 
intresse av en effektiv brottsbekämpning”.  
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8. AVSLUTNING 
 
Det primära syftet med denna uppsats har varit att belysa vad som är utmär-
kande för den diskurs angående den rättsliga bedömningen av begångna 
brott som återfinns och pågår i de sociala medierna. Ett sekundärt syfte har 
varit att diskutera om det som sägs i denna diskurs eventuellt skulle kunna 
ha någon påverkan på rättstillämpningen, dvs på dömandet i enskilda fall. 
 
Utifrån vad som framkommit i diskursanalysen kan man konstatera att det 
råder konsensus mellan deltagarna i diskursen på nätet och deltagarna i den 
parallella diskurs som pågår i domstolarna om att det viktiga är att utreda 
vad som inträffat och att gärningsmännen döms till rättvisa straff. Samtidigt 
kan man konstatera att diskurserna på nätet respektive i rättssalen inte alls 
befinner sig på samma nivå. Diskursen i rättssalen anses stå för sanningen 
varvid diskussionerna på nätet i större eller mindre grad kommer att bygga 
på felaktigheter. Att diskursen i rättssalen uttrycker sanningen är emellertid 
en fiktion. Som jag påpekat i 5.3 är till och med domstolarna medvetna om 
att vad de uttrycker inte behöver överensstämma med sanningen. Domarna 
grundas i stället enbart på vad åklagaren lyckats bevisa. 
 
Ytterligare en viktig fråga som jag behandlat i uppsatsen är frågan om yttran-
defriheten i de sociala medierna. Detta har nämligen betraktats som den ytter-
sta gränsen för denna diskurs. Jag har då konstaterat att i princip så finns 
samma möjlighet att bestraffa gärningar som begås på nätet som de som 
begås i ”levande livet”. Någon rätt till anonymitet finns inte. I praktiken ver-
kar det dock finnas en betydande möjlighet till anonymitet. Innehavarna av 
webb-sajterna verkar sålunda ofta mer måna om integriteten för användarna 
av sidan än om de enskilda individer som blir utsatta för brott genom utta-
landena på nätet. 
 
Genom intervjuundersökningen framkom flera intressanta saker om hur yrkes-
verksamma jurister ser på den diskussion som förs på nätet när allvarliga 
brott har inträffat. Den principiella inställningen var positiv eftersom man 
ansåg detta kunde medföra positiva effekter för rättsväsendet som sådant. En 
respondent var sålunda av uppfattningen att om ett fall bli mycket uppmärk-
sammat i de sociala medierna så tvingar detta domstolarna till särskild nog-
grannhet.  
 
Flera av respondenterna ansåg också att det mycket väl kunde tänkas att dis-
kursen i de sociala medierna kunde påverka dömandet i ett enskilt fall. Spe-
ciellt kunde detta gälla bevisningen och värderingen av denna. Genom ut-
talanden på nätet om hur vissa av de tilltalade eller vittnena var som perso-
ner kunde tilltron till dessa personer rubbas. Och om foton på inblandade 
cirkulerade på nätet kunde detta leda till att en fotokonfrontation som poli-
sen tog initiativ till blev meningslös eftersom vittnena kände till de inblan-
dade personernas utseende från andra ställen än gärningsplatsen. 
 
Det sista leder fram till mitt andra syfte och till min sista fråga. Finns det 
grund för att anta att det som skrivs i de sociala medierna skulle kunna på-
verka dömandet i ett enskilt fall? Som jag nämnt i 1.1 är de metoder som jag 
använt i denna uppsats inte ägnade att ge några bevis i den frågan. Samtidigt 
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har det i undersökningen framkommit uppgifter som trots allt är intressanta i 
sammanhanget.  
 
Tingsrätten skrev t ex i sin dom att den inte kunde blunda för att händelsen 
hade varit föremål för stort medialt intresse.108 Det skrevs och pratades om 
händelsen överallt, vilket i sin tur kunde ha påverkat vittnenas minnesbilder 
i större eller mindre utsträckning. Även om vittnespåverkan har varit möjlig 
redan tidigare så utgör onekligen skriverierna i de sociala medierna en faktor 
som kan få betydelse för dömandet i de enskilda fallen. Även det förhållan-
det, som framhölls av några av de intervjuade juristerna, att skriverier på 
nätet kunde påverka tilltron till vissa personer eller omöjliggöra en fotokon-
frontation är något som, om dessa förhållanden stämmer, innebär påverkan 
på dömandet. 
 
I inledningen ställdes frågan om en påverkan på dömandet, om den nu finns, 
är till fördel eller till nackdel för rättssäkerheten. De nu nämnda exemplen får 
anses vara till nackdel. Frågan är dock mer komplicerad än så. Som vissa av 
de intervjuade juristerna framhöll så kan diskussionerna i de sociala medier-
na ses som en ”bevakning” av rättsapparaten och på detta sätt kan diskursen 
i de sociala medierna ses som en förstärkning av rättssäkerheten.           
 
 
 
 

                                                
108 Se avsnitt 5.1.  
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BILAGA 1 

Intervjumanual  

Intervjufrågorna var följande:  
 
Bakgrundsfrågor:  
 
Vem är ni?  
 
Vad har ni för utbildning?  
 
Huvudfrågorna: 
 
1) Vad menar du med sociala medier? 
 
2) Har du någon gång använt dig av de sociala medierna i ditt arbete? Om ja, 
till vad? 
 
3) Fyller de sociala medierna (eller kan de sociala medierna fylla) någon 
funktion i förhållande  
till rätten eller rättssystemet i dag? Vilken eller vilka i sådant fall? Skiljer sig 
de sociala medierna från massmedia på denna punkt. 
 
4) Förhåller sig jurister annorlunda till de sociala medierna än vad folk i 
allmänhet gör? 
 
5) Kan det som uttalas i de sociala medierna få någon betydelse för dömandet i 
ett enskilt fall? Skiljer det sig i olika typer av mål?  
 
6) Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte? 
 
7) I ett fall t ex det jag uppmärksammar i den är uppsatsen fallet M. Det 
debatterades mycket i de sociala medierna. Tror du det som sades i de sociala 
medierna i detta fall någon betydelse för handläggningen eller dömandet i 
detta fall, alternativt liknande fall som blir uppmärksammade av medierna?  
 
8) Vad är din värdering av de sociala medierna i dag. Är det något bra eller 
dåligt? 
- i största allmänhet? 
- i förhållande till rätten och rättssystemet? 
 
9) Kommer de sociala mediernas betydelse förändras i framtiden? Om jag, på 
vilket sätt? Om nej, varför inte? 
 

 

 

 

 


