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PARTER 

 
KÄRANDE 
MARIE Therese Lindén, 

 
Göteborg 

 
Ombud: Benjamin Boman 

 
Linköping 

 
SVARANDE 
Jens PATRIK Olsson,  

    

Ängelholm 
 
 
 
 

DOMSLUT 
 

 
 

1.  Patrik Ohlsson ska till Marie Lindén betala 5 000 kr jämte ränta enligt 6 § 
 

räntelagen från den 24 april 2010 till dess full betalning sker. 
 

2.  Patrik Ohlsson ska bekosta tryckningen av ett meddelande om denna dom i 

tidningen Metros göteborgsdel. 

3.  Patrik Ohlsson ska ersätta Marie Lindéns rättegångskostnader med 1 313 kr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dok.Id 301022  

Postadress 

Box 712 
Besöksadress 

Konsul Perssons 
Telefon 

042-19 97 00 
Telefax 

042-19 88 00 
Expeditionstid 

måndag – fredag 
251 07 Helsingborg plats 1 E-post: helsingborgs.tingsratt@dom.se 09:00-15:00 

mailto:tingsratt@dom.se
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Marie Lindén är kommunalråd för Vänsterpartiet i Göteborgs stad. 

Patrik Ohlsson är aktiv medlem i Sverigedemokraterna. 

Den 3 november 2005 fälldes Marie Lindéns dåvarande pojkvän och en god 

vän till honom till ansvar för grov misshandel respektive försök till misshandel 

av hennes tidigare pojkvän. I inledningsskedet till brottsutredningen var Marie 

Lindén misstänkt för anstiftan till grov misshandel, alternativt dråp, och 

frihetsberövad som anhållen från den 2 oktober 2005 till den 4 oktober 2005. 

Förundersökningen avslutades dock utan att något åtal väcktes mot henne. För 

frihetsberövandet erhöll hon sedermera ersättning från JK. 

 
 

Den 24 april 2010 publicerades på Patrik Ohlssons webblogg Mittenradikalen 

ett inlägg med rubriken ”Mordmisstänkt vänsterpartist toppar valsedel i 

Göteborg” med följande lydelse: 

 
 

”År 2005 blev vänsterpartisten Marie Lindéns exmake mördad/dräpt på öppen 

gata i Göteborg. Gärningsmannen kunde gripas och dömdes till ett lindrigt 

fängelsestraff. Gärningsmannen var f. ö. god vän till Marie Lindéns nye kille. 

 
 

I oktober 2005 satt Marie själv häktad i 3 dygn, misstänkt för att ha lejt 

mördaren men släpptes i brist på bevis. 

 
 

Marie Lindén är idag kommunalråd och toppar Vänsterpartiets 

kommunvalsedel för Göteborg centrum. 

 
 

I sammanhanget kan också uppmärksammas att domar för grova brott inte är 

något hinder för att kandidera för Vänsterpartiet, utan snarare verkar vara en 
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merit. Marie Lindén kunde förmodligen varit toppkandidat även om hon dömts 
 

för den mordmedverkan hon misstänkts för.” 
 

 
 

Patrik Ohlsson hade hämtat ovan citerade uppgifter från nyhetssajten Politiskt 

inkorrekt. Samma uppgifter har även förekommit på sajten Newsglobe. 

 
 

Sex eller sju dygn efter publiceringen har Patrik Ohlsson ändrat inlägget i sin 

webblogg på några punkter. Han hade då fått klart för sig att målsäganden i 

ovannämnda brottmål inte hade avlidit. För det första ändrade han rubriken från 

”Mordmisstänkt…” till ”Mordförsöksmisstänkt…”. För det andra angavs i det 

första stycket att Marie Lindéns exmake blivit ”närapå” mördad/dräpt. 

 
 

Marie Lindén har yrkat skadestånd enligt 2 kap 3 § skadeståndslagen på grund 

av förtal enligt 5 kap 1 § brottsbalken. Det är det ovan citerade utdraget ur 

Patrik Ohlssons webblogg den 24 april 2010 och även efter förändringen den 

30 april eller den 1 maj 2010 som hon lagt till grund för sin talan. Hon har gjort 

gällande att hon därigenom utpekats som brottslig. Hon har dessutom gjort 

gällande att uttalandena också är ägnade att utsätta henne för andras 

missaktning. 

 
 

YRKANDEN M.M. 
 

 
 

Marie Lindén har yrkat att Patrik Ohlsson till henne ska betala 5 000 kr för 

kränkning jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 24 april 2010 till dess full 

betalning sker. Hon har vidare yrkat att Patrik Ohlsson åläggs att bekosta 

tryckning av ett meddelande om tingsrättens dom i tidningen Metros 

göteborgsdel. 

 
 

Marie Lindén har slutligen yrkat ersättning för rättegångskostnader med 1 313 

kr, varav 450 kr avser ansökningsavgift och 863 kr en timmes 

rådgivningsavgift. 
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Patrik Ohlsson har bestritt Marie Lindéns yrkanden och för egen del yrkat 

ersättning för rättegångskostnader. Han har vitsordat yrkade belopp såsom i 

och för sig skäliga. Han har vid huvudförhandlingen dock angett att han inte 

haft några rättegångskostnader. 

 
 

UTREDNINGEN 
 

 
 

Parterna har åberopat skriftlig bevisning och hörts upplysningsvis. 
 

 
 

DOMSKÄL 
 

 
 

Det är ostridigt att Patrik Ohlsson på sin webblogg på Internet lämnat uppgifter 

att en mordmisstänkt vänsterpartist toppade en valsedel i Göteborg, att Marie 

Lindéns exmake blivit mördad/dräpt av en god vän till hennes nye pojkvän 

samt att hon själv suttit häktad i tre dygn, misstänkt för att ha lejt mördaren 

men blivit frisläppt i brist på bevis. Det är likaledes ostridigt att Patrik Ohlsson 

sedermera ändrat uppgifterna på sin webblogg till att gälla en misstanke om 

försök till mord. 

 
 

Patrik Ohlsson har invänt att han inte haft för avsikt att förtala eller kränka 

Marie Lindén genom det anmälda inlägget. Han har också invänt att 

uppgifterna varit försvarliga eftersom Marie Lindén är en offentlig person och 

politiskt aktiv samt att de händelser som hon varit inblandad i under 2005 

därför är av stort allmänintresse, i synnerhet eftersom hon stod överst på 

Vänsterpartiets vallista i Göteborg. Han har vidare anfört att han haft skälig 

anledning att tro att uppgifterna var sanna. 

 
 

Enligt 5 kap 1 § brottsbalken gör den som pekar ut någon som brottslig eller 

klandervärd eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras 

missaktning sig skyldig till förtal. 
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De uppgifter som Patrik Ohlsson publicerat på sin webblogg innebär att han 

påstått att Marie Lindén varit inblandad i ett brottmål avseende mord – senare 

försök till mord - på hennes exmake samt att hon såsom misstänkt för att ha lejt 

mördaren suttit häktad i tre dagar. Dessa uppgifter har enligt tingsrättens 

mening varit ägnade att utsätta henne för andras missaktning. Uppgifterna har 

publicerats på en webblogg på Internet och har därigenom kunnat komma till 

tredje mans kännedom. Publiceringen uppfyller enligt tingsrättens mening 

förutsättningarna för förtal i 5 kap 1 § brottsbalken och utgör således förtal i 

teknisk mening. De så kallade rättelserna som Patrik Ohlsson gjort beträffande 

brottsrubriceringen medför ingen annan bedömning. 

 
 

Patrik Ohlsson har invänt att han inte haft något syfte att förtala Marie Lindén. 

Han har således gjort gällande att han saknat uppsåt att begå den brottsliga 

gärningen. Av de uppgifter som han lämnat framgår dock att han förstått att 

uppgifterna pekat ut Marie Lindén som brottsmisstänkt. Detta räcker för att de 

subjektiva förutsättningarna för förtal ska vara uppfyllda. Att han inte förstått 

att det kunde vara olagligt att lämna uppgifterna saknar betydelse för 

bedömningen. 

 
 

Även om de tekniska och subjektiva förutsättningarna för förtal är uppfyllda 

ska uppgiftslämnaren inte hållas ansvarig om det var försvarligt att lämna 

uppgift i saken och uppgiftslämnaren kan visa att uppgifterna var sanna eller 

att uppgiftslämnaren hade skälig grund för dem. 

 
 

Det är nämligen så att det i vissa fall kan vara tillåtet att lämna en uppgift, trots 

att den objektivt sett utgör förtal. Det krävs då att uppgiftslämnaren varit 

skyldig att uttala sig eller att det annars med hänsyn till omständigheterna varit 

försvarligt att lämna uppgift i saken. I båda dessa fall måste dock 

uppgiftslämnaren visa att uppgiften var sann eller att han eller hon hade skälig 

grund för den. 
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Den första fråga som tingsrätten nu har att pröva är om det varit försvarligt för 

Patrik Ohlsson att lämna ifrågavarande uppgifter. Vid denna prövning ska en 

avvägning göras mellan den enskildes intresse av skydd mot kränkande 

yttranden och intresset av yttrandefrihet. Uppgifter som har ett stort 

allmänintresse kan vid en sådan avvägning vara försvarliga i större utsträckning 

än uppgifter med ett mera begränsat allmänintresse. 

 
 

Patrik Ohlsson har gjort gällande att de uppgifter som han lämnat var 

försvarliga, eftersom Marie Lindén är en heltidspolitiker och offentlig person, 

som vid tiden för publiceringen var en toppkandidat för Vänsterpartiet i 

Göteborg i kommunalvalet hösten 2010. 

 
 

Marie Lindén har vitsordat att hon är att betrakta som en offentlig person och 

att hon av den anledningen får finna sig i viss offentlig granskning. Hon har 

dock bestritt att det skulle vara försvarligt att lämna uppgifterna, eftersom de är 

från 2005 och därför saknar nyhetsvärde. 

 
 

Mot bakgrund av Marie Lindéns höga politiska ställning i Göteborg anser 

tingsrätten att hon är att betrakta som en offentlig person, åtminstone på det 

lokala planet. Uppgiften att hon under en period varit misstänkt för ett allvarligt 

brott kan därför ha ett visst allmänintresse, även om brottsmisstanken hänför 

sig till fem år tillbaka i tiden. Tingsrätten anser därför att det varit försvarligt att 

publicera uppgifterna. 

 
 

Nästa fråga som tingsrätten har att pröva är om Patik Ohlsson visat att 

uppgifterna var sanna eller att han haft skälig grund för dem. 

 
 

Det kan till en början slås fast att uppgifterna inte är sanna. Marie Lindén har 

inte varit misstänkt för vare sig mord eller försök till mord. Hennes exmake 

blev varken mördad eller dräpt. Hon blev heller inte häktad. 
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Frågan är därför endast om Patrik Ohlsson haft skälig grund för uppgifterna. 

För att han ska kunna anses ha haft detta krävs att han vidtagit skäliga mått och 

steg för att förvissa sig om uppgifternas sanningshalt eller annars haft 

tillräcklig grund för att hålla dem för sanna. 
 

 
 

Patrik Ohlsson har uppgett att han hämtat uppgifterna från nyhetssajten 

Politiskt inkorrekt. Han har uppgett att han inte gjort några som helst 

efterforskningar beträffande uppgifternas sanningshalt, trots att han genom 

hänvändelse till domstolsväsendet lätt hade kunnat kontrollera den saken. Att 

på sätt som skett utan vidare efterforskningar publicera uppgifter från en 

nyhetssajt om allvarlig brottslighet anser tingsrätten inte vara tillräckligt. Patrik 

Ohlsson får därmed anses inte ha haft skälig grund för sina uppgifter. Det 

förhållandet att de oriktiga uppgifterna även fanns tillgängliga på andra 

nyhetssajter medför ingen annan bedömning. 

 
 

För skadeståndsskyldighet enligt 2 kap 3 § skadeståndslagen krävs att Patrik 

Ohlsson genom sina publicerade uppgifter allvarligt har kränkt Marie Lindéns 

frid, frihet eller ära. Tingsrätten anser att påståendet om att Marie Lindén varit 

misstänkt för ett så allvarligt brott som mord eller försök till mord innebär en så 

allvarlig kränkning att skadestånd för detta bör utgå. Det råder ingen tvist om 

beloppets storlek. Marie Lindéns skadeståndsyrkande ska därför bifallas. 

 
 

Den som har gjort sig skyldig till ärekränkning eller dylik brottslig gärning 
 

eller som eljest är skadeståndsskyldig med anledning av sådant brott kan enligt 
 

5 kap 6 § andra stycket skadeståndslagen på yrkande av den kränkte, efter 

omständigheterna åläggas att bekosta tryckning i en eller flera tidningar av dom 

i målet. För att bifalla ett yrkande av detta slag krävs inte att den förtalade har 

blivit fälld till ansvar för brott utan det är tillräckligt att den kränkte för en 

skadeståndstalan. Det krävs dock att den kränktes talan helt eller delvis 

bifallits. 
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Mot bakgrund av vad ovan upptagits finner tingsrätten att Marie Lindéns 

yrkande om att Patrik Ohlsson ska bekosta tryckningen av ett meddelande om 

denna dom ska bifallas. 

 
 

Marie Lindéns talan har bifallits i sin helhet. Hennes yrkande om ersättning för 

rättegångskostnader är i enlighet med 18 kap 8 a § rättegångsbalken och 

därmed lagligen grundat. Patrik Ohlsson ska därför ersätta Marie Lindén för 

hennes rättegångskostnader. 

 
 

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga (Dv 401) 

Överklagandet ställs till Hovrätten över Skåne och Blekinge men ges in till 

tingsrätten senast den 16 november 2010. 

 
 

På tingsrättens vägnar, 
 

 
 
 
 

Annika Ström 
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                                                             Bilaga

 

 

 
 
 

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I TVISTEMÅL 
Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i 
domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. 
Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrät- 
ten. Överklagandet prövas av den hovrätt som 
finns angiven i slutet av domen. 

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten 
inom tre veckor från domens datum. Sista dagen 
för överklagande finns angiven på sista sidan i do- 
men. 

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får ock- 
så motparten överklaga domen (s.k. an- 
slutningsöverklagande) även om den vanliga ti- 
den för överklagande har gått ut. Överklagandet 
ska också i detta fall skickas eller lämnas till tings- 
rätten och det måste ha kommit in till tingsrätten 
inom en vecka från den i domen angivna sista da- 
gen för överklagande. Om det första överklagan- 
det återkallas eller förfaller kan inte heller ans- 
lutningsöverklagandet prövas. 

 

Samma regler som för part gäller för den som inte 
är part eller intervenient och som vill överklaga ett 
i domen intaget beslut som angår honom eller 
henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte nå- 
gon möjlighet till anslutningsöverklagande. 

 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i hov- 
rätten fordras att prövningstillstånd meddelas. 
Hovrätten lämnar prövningstillstånd om 

 
1. det finns anledning att betvivla riktigheten av 

det slut som tingsrätten har kommit till, 
 

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går 
att bedöma riktigheten av det slut som tings- 
rätten har kommit till, 

 

3. det är av vikt för ledning av rättstillämpning- 
en att överklagandet prövas av högre rätt, el- 
ler 

 

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva 
överklagandet. 

 

Om prövningstillstånd inte meddelas står tingsrät- 
tens avgörande fast. Det är därför viktigt att det 
klart och tydligt framgår av överklagandet till hov- 
rätten varför klaganden anser att prövningstillstånd 
bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om 
 

 
1. den dom som överklagas med angivande av 

tingsrättens namn samt dag och nummer för 
domen, 

 
2. parternas namn och hemvist och om möjligt 

deras postadresser, yrken, personnummer 
och telefonnummer, varvid parterna be- 
nämns klagande respektive motpart, 

 
3. den ändring av tingsrättens dom som klagan- 

den vill få till stånd, 
 

4. grunderna (skälen) för överklagandet och i 
vilket avseende tingsrättens domskäl enligt 
klagandens mening är oriktiga, 

 
5. de omständigheter som åberopas till stöd för 

att prövningstillstånd ska meddelas, samt 
 

6. de bevis som åberopas och vad som ska styr- 
kas med varje bevis. 

 

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i 
hovrätten inte lagts fram tidigare, ska klaganden i 
mål där förlikning om saken är tillåten förklara an- 
ledningen till varför omständigheten eller beviset 
inte åberopats i tingsrätten. Skriftliga bevis som 
inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med 
överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett 
förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska 
han eller hon ange det och skälen till detta. Kla- 
ganden ska också ange om han eller hon vill att 
motparten ska infinna sig personligen vid huvud- 
förhandling i hovrätten. 

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller 
hans/hennes ombud. Till överklagandet ska bifo- 
gas lika många kopior av skrivelsen som det finns 
motparter i målet. Har inte klaganden bifogat till- 
räckligt antal kopior, framställs de kopior som be- 
hövs på klagandens bekostnad. Ytterligare upplys- 
ningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefon- 
nummer finns på första sidan av domen. 

 
 
 
 
 

 
www.domstol.se 

http://www.domstol.se/

