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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Uddevalla tingsrätts dom den 19 februari 2020 i mål nr B 3294-18, se bilaga A 
  
PARTER (antal tilltalade 1) 
  
Motpart (Åklagare) 
Kammaråklagaren Linnéa Johansson 
Åklagarkammaren i Uddevalla 
  
Motpart (Målsägande) 
Eddie Eldebrink 
Dagsländevägen 3, 444 46 Stenungsund 
  
Företrädd av åklagaren 
  
Klagande (Tilltalad) 
EMILIA Ruth Margaretha Andréasson, 19890429-8208 
c/o Advokatfirman Sjöstrand, Östergatan 11, 434 30 Kungsbacka 
  
Ombud och offentlig försvarare: Advokaten Josefine Palangi Sjöstrand 
Adress som ovan 
  
SAKEN 
Grovt förtal m.m. 
_____________________________ 
 
 

HOVRÄTTENS DOMSLUT 
 
Hovrätten fastställer tingsrättens domslut.  

 

Josefine Palangi Sjöstrand ska få ersättning av allmänna medel med 24 768 kr, varav 

15 533 kr för arbete, 3 915 kr för tidsspillan, 366 kr för utlägg och 4 954 kr för mervär-

desskatt. Emilia Andréasson ska betala 1 200 kr av kostnaderna för försvararen till sta-

ten. 
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YRKANDEN I HOVRÄTTEN 

 

Emilia Andréasson har yrkat att hovrätten ogillar åtalet och skadeståndsyrkandet, i 

andra hand dömer henne för förtal av normalgraden.  

 

Åklagaren och Eddie Eldebrink har motsatt sig ändring av tingsrättens dom. 

 

HOVRÄTTENS DOMSKÄL 

 

Utredningen i hovrätten 

 

Hovrätten har tagit del av samma utredning som tingsrätten, varvid upptagningarna av 

förhören där har spelats upp. Emilia Andréasson har som ny bevisning i hovrätten åbe-

ropat vittnesförhör med Charlie Edgmon. På åklagarens begäran har det hållits tilläggs-

förhör med Alma Habibovic. Härutöver har åklagaren åberopat och spelat upp en över-

vakningsfilm från McDonalds. 

 

Charlie Edgmon har uppgett i huvudsak följande. Han startade Facebookkontot i sin 

sons namn när han var på behandlingshem i Stockholm och han, eller egentligen en 

vän till honom som också befann sig på behandlingshemmet, gjorde då inlägget på In-

ternet om Eddie Eldebrink. Han berättade för sin vän om Eddie Eldebrink men kom-

mer inte ihåg de närmare detaljerna. Det var i vart fall inte Emilia Andréasson som 

gjorde inlägget. Det var han som placerade domstolshandlingar i brevlådor i området 

där Eddie Eldebrink bodde och även ringde till dennes chef. Anledningen till att han 

sökte upp Alma Habibovic på McDonalds var för att fråga varför hon inte sagt som det 

var när hon vittnade vid tingsrätten. Alma Habibovic svarade då att hon var tvingad att 

säga som hon gjorde eftersom hon var rädd för att hon annars skulle förlora jobbet. 

Han kan en del svenska men använder sig av översättningstjänster.  

 

Alma Habibovic har i hovrätten gjort i huvudsak följande tillägg. Efter att hon vittnade 

vid tingsrätten kom det in en person på hennes arbete på McDonalds och ville prata 

med henne. Han var arg och skrek på engelska att hon tjallat på hans flickvän och att 
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Eddie Eldebrink var en pedofil. Hon förstod att det var någon som kände Emilia 

Andréasson. Eftersom han var hotfull gick hon därifrån. Hon har inte haft någon ytter-

ligare kontakt med personen. 

 

Skuld 

 

Ansvar för förtal förutsätter för det första att det lämnas en uppgift om någon. Uppgif-

ten ska vidare vara ägnad att utsätta personen för andras missaktning. Detta brukar for-

muleras så att uppgiften ska vara nedsättande eller av nedsättande beskaffenhet. Be-

dömningen av vad som är en nedsättande uppgift ska göras utifrån den utpekades och 

hans eller hennes omgivnings synvinkel (se rättsfallet NJA 1994 s. 637). Brottet är 

fullbordat så snart uppgiften kommit till tredje mans kännedom.  

 

Som tingsrätten funnit är det utrett att det under angiven tid dels gjordes ett inlägg på 

McDonalds Sveriges Facebooksida som kom till andras kännedom, dels att Alma Ha-

bibovic tog emot två telefonsamtal med det innehåll som åklagaren påstått. Det är 

också klarlagt att kopior av artikeln med Eddie Eldebrinks namn på placerades i brev-

lådor som tillhörde hans grannar. Det saknas anledning att ifrågasätta vad Eddie El-

debrink uppgett om att han på grund av detta fick förklara sig för en granne, och det 

kan således konstateras att innehållet i en av dessa kopior kom till tredje mans känne-

dom. Som tingsrätten angett är det fråga om en nedsättande uppgift. Av det sagda föl-

jer att det objektivt sett är fråga om förtal.  

 

Hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömning att bevisningen vid tingsrätten moti-

verar slutsatsen att det är styrkt att det var Emilia Andréasson som uppsåtligen läm-

nade nämnda uppgift. Frågan blir då om Charlie Edgmons vittnesmål föranleder att 

den slutsatsen ska frångås.  

 

Charlie Edgmons uppgifter är allmänt hållna och delvis motstridiga. Vad han uppgett 

är inte heller förenligt med vad som framkommit i målet, till exempel om innehållet i 

handlingarna som placerades i grannarnas brevlådor. Charlie Edgmons uppgifter mot-

sägs även av vad Alma Habibovic, vars uppgifter hovrätten fäster tilltro till, berättat 
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när det gäller de två telefonsamtalen hon tog emot och Charlie Edgmons besök på hen-

nes arbetsplats. Sammantaget kommer hovrätten fram till att Charlie Edgmons uppgif-

ter inte är tillförlitliga. Charlie Edgmons vittnesmål förtar alltså inte värdet av åklaga-

rens bevisning.  

 

Emilia Andréasson hade ingen skyldighet att lämna uppgiften. Även om syftet med att 

sprida denna skulle vara att varna andra för Eddie Eldebrink var det inte försvarligt att 

lämna den på de sätten hon gjorde. Som tingsrätten konstaterat fanns det inte något all-

mänt intresse av att sprida uppgiften. Inte heller kan Emilia Andréasson undgå ansvars-

frihet till följd av principen om social adekvans (jfr rättsfallet NJA 2014 s. 808).  

 

Som tingsrätten funnit ska alltså Emilia Andréasson dömas för förtal. När det gäller ru-

briceringsfrågan konstaterar hovrätten att sättet för spridningen av uppgiften på Fa-

cebook syftade till att ett stort antal personer skulle ta del av denna, vilket är en försvå-

rande omständighet att beakta enligt 5 kap. 2 § brottsbalken även i dess lydelse före 

den 1 januari 2018 (jfr prop. 2016/17:222 s. 69). Den omständigheten att Emilia 

Andréasson ringde till McDonalds och uppmanade en anställd att ta del av inlägget 

tydliggör också denna avsikt. Med dessa tillägg instämmer hovrätten i tingsrättens be-

dömning att uppgiften var ägnad att medföra allvarlig skada och att brottet därför är att 

bedöma som grovt förtal. 

  

Påföljd 

 

Hovrätten ansluter sig till tingsrättens påföljdsbestämning. 

 

Skadestånd 

 

Hovrätten gör samma bedömning som tingsrätten i fråga om skadestånd. Det saknar 

härvid betydelse på vilket sätt Eddie Eldebrinks anställning avslutades och även anled-

ningen till det.  
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Ersättningsskyldighet för försvararkostnader 

 

Emilia Andréassons ekonomiska förhållanden är sådana att hon ska betala viss del av 

försvararkostnaderna i hovrätten till staten. 

 

ÖVERKLAGANDE, se bilaga B 

Överklagande senast den 4 maj 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Hovrättsråden Johanna Hagman, Marie Wettersten och Anna Fondland Andersson, re- 

ferent, samt nämndemännen Viktor Edgren och Michael Johansson har deltagit i 

avgörandet. 
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UDDEVALLA TINGSRÄTT
rotel 23

DOM
2020-02-19
meddelad i
Uddevalla

Mål nr: B 3294-18

Postadress
Box 323
451 18 Uddevalla

Besöksadress
Zachaus gränd 2

Telefon
0522-65 71 00
E-post: uddevalla.tingsratt@dom.se
www.uddevallatingsratt.domstol.se

Telefax
-

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00

PARTER (Antal tilltalade: 1)

Tilltalad
EMILIA Ruth Margaretha Andréasson, 19890429-8208
c/o Josefine Palangi Sjöstrand
Advokatfirman Sjöstrand
Östergatan 11
434 30 Kungsbacka

Offentlig försvarare:
Advokat Josefine Palangi Sjöstrand
Advokatfirman Sjöstrand
Östergatan 11
434 30 Kungsbacka

Åklagare
Kammaråklagare John Nilsson
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Uddevalla
Box 674
451 24 Uddevalla

Målsägande
Eddie Eldebrink

Företrädd av åklagaren

___________________________________

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för
Grovt förtal, 5 kap 2 § brottsbalken i sin lydelse före 1 januari 2018

2017-10-03 -- 2017-10-06

Påföljd m.m.
1. Villkorlig dom
2. Dagsböter 40 om 50 kr

Skadestånd
Emilia Andréasson ska betala skadestånd till Eddie Eldebrink med 10 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 6 oktober 2017 till dess betalning sker.

Bilaga A
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UDDEVALLA TINGSRÄTT
rotel 23

DOM
2020-02-19

Mål nr: B 3294-18

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.

Ersättning
1. Josefin Palangi Sjöstrand ska få ersättning av staten med 42 002 kr. Av beloppet avser

8 400 kr mervärdesskatt.
2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.

___________________________________
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YRKANDEN OCH INSTÄLLNING 

 

Åklagaren har yrkat ansvar enligt 5 kap. 2 § brottsbalken i dess lydelse före den 

1 januari 2018 för grovt förtal med följande gärningsbeskrivning. 

 

Emilia Andréasson har på McDonalds Facebooksida lagt upp en länk till en 
artikel i Expressen som handlar om att en person i arbetsledande ställning vid 
aktuell tidpunkt var misstänkt för barnpornografibrott. Därtill har hon skrivit 
Eddie Eldebrinks namn och adress samt  

"Jag som småbarnsförälder funderar ifall jag någonsin kommer att vilja ta min 
familj på någon utav era restauranger. Ulf Stengeüber, franchisetagare till 
Backaplan samt Rambergsvallen låter den misstänkte pedofilen arbeta kvar 
som restaurangchef." 

 
Samma kväll har hon via telefon vid två tillfällen ringt upp McDonalds 
restaurang vid Rambergsvallen på Hisingen och uppmanat en anställd att gå in 
och titta på Facebooksidan eftersom "Eddie Eldebrink var en pedofil som 
antastade barn" eller uttryck av liknande innebörd samt frågat om Eddie 
Eldebrinks partner arbetade på restaurangen och uttalat "har ni inget emot att hon 
jobbar där när hon är ihop med Eddie Eldebrink som är pedofil" eller uttryck av 
liknande innebörd. 
 
Detta hände den 3 eller 4 oktober 2017 i Svanesund eller på annan plats i Västra 
Götalands län. 
 
Hon har även lagt en kopia av artikeln, varpå hon skrivit Eddie Eldebrinks namn, 
i ett antal brevlådor tillhörande Eddie Eldebrinks grannar. Det hände någon gång 
mellan den 3 oktober 2017 och den 6 oktober 2017 i Stenungssund i Västra 
Götalands län.  
 
Uppgiften var sådan att den kunde förväntas utsätta Eddie Eldebrink för andras 
missaktning. 
 
Brottet bör bedömas som grovt eftersom uppgifterna genom sitt innehåll och 
spridning varit ägnade att medföra allvarlig skada. 
 
Emilia Andréasson begick gärningen med uppsåt. 



4

  
 

UDDEVALLA TINGSRÄTT 
rotel 23 

DOM 
2020-02-19 

B 3294-18 
 

 
 
 

 
Eddie Eldebrink har yrkat kränkningsersättning med 15 000 kr jämte ränta enligt 

6 § räntelagen från den 6 oktober 2017 till dess betalning sker.  

 

Emilia Andréasson har förnekat gärningarna. Hon har bestritt skadeståndsyrkandet 

men vitsordat sättet att beräkna ränta.  

 

UTREDNING 

 

Eddie Eldebrink, Emilia Andréasson samt Alma Habibovic och polisen Eva 

Holmén har hörts. Åklagaren har även åberopat en tidningsartikel, utdrag från 

McDonalds Facebooksida, sms, registerutdrag och kopia av utskrift av 

tidningsartikel. Emilia Andréasson har åberopat Uddevalla tingsrätts dom den 

8 november 2017 i mål nr B 885-17 och Hovrätten för Västra Sveriges dom den 

26 februari 2018 i mål nr 5130-17. 

 

DOMSKÄL 

 

Skuld 

Av utredningen framgår till en början följande. Emilia Andréasson fick år 2011 

sonen Casper tillsammans med Charlie Edgmon. Samma år träffades Emilia 

Andréasson och Eddie Eldebrink. De gifte sig, fick ett gemensamt barn och bodde 

tillsammans på Idrottsgatan i Stenungsund. När Emilia Andréasson och Eddie 

Eldebrink under hösten 2014 eller våren 2015 skiljde sig flyttade Emilia 

Andréasson från bostaden. Emilia Andréasson återupptog under år 2015 sin relation 

med Charlie Edgmon och fick i september 2017 ytterligare ett barn med honom. 

Under hösten 2017 befann sig Charlie Edgmon på behandlingshem i Stockholm där 

han skapade Facebookkontot ”Casper Edgmon”. Under år 2017 arbetade Eddie 

Eldebrink som restaurangchef på McDonalds Backaplan och hans nya fru hade en 

arbetsledande ställning på McDonalds Rambergsvallen. Ulf Stengeüber var deras 

närmaste chef, tillika franchisetagare till de båda restaurangerna. Under sin tid som 
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gifta hade Emilia Andréasson och Eddie Eldebrink umgåtts med Ulf Stengeüber 

även utanför arbetet. Emilia Andréasson har varit anställd på McDonalds Backaplan 

och har vid några tillfällen arbetat på McDonalds Rambergsvallen. Alma Habibovic 

arbetade under 2017 sedan flera år på McDonalds Rambergsvallen och har Eddie 

Eldebrinks fru som sin närmaste chef. Eddie Eldebrink blev under sommaren 2017 

åtalad för barnpornografibrott. Emilia Andréasson var medveten om detta och 

begärde i samband med det ensam vårdnad om hennes och Eddie Eldebrinks 

gemensamma barn. Eddie Eldebrink dömdes av Uddevalla tingsrätt den 8 november 

2017 för barnpornografibrott. Domen fastställdes av hovrätten och vann laga kraft.  

 

Det är vidare utrett att det på McDonalds Sveriges Facebooksida kl. 22.06 den 

3 oktober 2017 publicerades ett inlägg med den text och den länk som åklagaren 

angett och att hela inlägget togs bort senast kl. 13.46 den 4 oktober 2017. Inlägget 

var publicerat från Facebookkontot ”Casper Edgmon”.  

 

Om detta inlägg och vad som därefter inträffade har de hörda personerna berättat 

följande.  

 

Eddie Eldebrink: Med anledning av inlägget blev han påföljande dag kontaktad av 

fyra eller fem personer. Av samma skäl kontaktade flera personer även hans fru och 

Ulf Stengeüber. McDonalds Sveriges Facebooksida har ca 300 000 följare. Trots att 

inlägget togs bort från Facebook dyker det upp på bl.a. Twitter efter en sökning på 

hans namn. I samband med att ha mottagit telefonsamtalen med uppmaning att läsa 

Facebookinlägget informerade Alma Habibovic hans fru om samtalen. Ett par dagar 

senare hittade han i sin brevlåda en utskrift av den artikel som var länkad i inlägget 

med hans för- och efternamn tillskrivet för hand. Hans fru hittade en likadan utskrift 

tejpad på deras ytterdörr och även i minst tre av deras grannars brevlådor. Han blev 

konfronterad av en granne om innehållet i artikeln. Vid tidpunkten för dessa 

händelser var han åtalad för barnpornografibrott. De som kände till åtalet var Emilia 

Andréasson, hans fru, hans mor och far samt socialtjänsten. Med anledning av 
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publiceringen på Facebook fick han efter en överenskommelse med sin arbetsgivare 

lämna sin anställning på McDonalds. Han mår mycket dåligt över offentliggörandet 

och går hos psykolog. Han är oroad över att informationen sprids och att han inte 

kan hindra att en felaktig bild av gärningen sprids.  

 

Emilia Andréasson: Hon visste att Eddie Eldebrink under hösten 2017 bodde kvar 

på Idrottsgatan i Stenungssund. Eddie Eldebrink var arg på henne efter deras 

separation, bl.a. eftersom hon hade gått ut med att Casper inte var Eddie Eldebrinks 

biologiska son. Deras relation var fortsatt dålig under vårdnadstvisten. Efter 

förlossningen av sitt tredje barn i september 2017 mådde hon mycket dåligt, bl.a. på 

grund av foglossning och amning. Charlie Edgmon kan skriva och läsa på svenska. 

Han kan även tala en del svenska men tycker inte om att göra det. Han använder 

ofta olika översättningstjänster. Hon besökte Charlie Edgmon i Stockholm och han 

besökte henne i samband med förlossningen i september. Hon hade inte tillgång till 

Facebokkontot ”Casper Edgmon”. Casper Edgmon använder inte Facebook. Charlie 

Edgmon kan ha träffat Ulf Stengeüber på McDonalds vid något enstaka tillfälle. 

Hon har arbetat på McDonalds Rambergsvallen ungefär två gånger och har aldrig 

träffat Alma Habibovic. 

 

Alma Habibovic: Hon har arbetat tillsammans med Eddie Eldebrink och hans fru 

men hon umgås inte med dem utanför arbetet. Hon har arbetat tillsammans med 

Emilia Andréasson på restaurangerna på Rambergsvallen och Backaplan vid fem 

eller sex tillfällen under åren 2011 och 2012. Den 3 eller 4 oktober 2017 blev hon 

uppringd på sin arbetstelefon av en kvinna som uppgav sig vara från ”pressen” och 

som sa att Eddie Eldebrink var pedofil. Kvinnan uppmanade henne att titta på bilder 

som var publicerade på McDonalds Facebooksida. Samma kväll blev hon på nytt 

uppringd av kvinnan som frågade om Eddie Eldebrinks fru arbetar där och om 

kollegorna inte hade problem med att Eddie Eldebrink är pedofil eller att deras 

kollega är tillsammans med en pedofil. Hon kände då igen rösten som Emilia 

Andréassons. Hon har ett bra minne för röster. Emilia Andréasson använde både 
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för- och efternamn på Eddie Eldebrink och hans fru. Det förhållandet att Eddie 

Eldebrinks fru är hennes chef har inte påverkat henne i sitt uppgiftslämnande till 

polis eller inför tingsrätten. 

 

Eva Holmén: Hon har senast under sommaren 2019 haft kontakt med Charlie 

Edgmon inom ramen för sin tjänsteutövning som polis. All kontakt har skett på 

engelska. Efter att under våren 2019 ha mottagit ett brev med en kallelse på svenska 

ringde Charlie Edgmon upp henne för att få förklarat vad brevet handlade om.  

 

Som redan konstaterats är det bevisat att det under den 3 och 4 oktober 2017 på 

McDonalds Sveriges Facebooksida var publicerat ett sådant inlägg som åklagaren 

har gjort gällande. Vidare framgår av Alma Habibovics uppgifter, som får visst stöd 

av Eddie Eldebrinks redogörelse, att hon i anslutning till den publiceringen mottog 

telefonmeddelanden med sådan innebörd som anges i gärningspåståendet. Genom 

Eddie Eldebrinks uppgifter i förening med skriftlig bevisning står det också klart att 

utskrifter av artikeln som var länkad i inlägget påtecknade med Eddie Eldebrinks 

namn dagarna därefter lades i brevlådor till hans grannar i Stenungssund. 

 

Publiceringen på Facebook har skett från ett konto tillhörande Charlie Edgmon, 

Emilia Andréassons pojkvän och pappa till två av hennes barn. Enligt vad som 

framkommit genom bl.a. Eva Holméns vittnesmål behärskar Charlie Edgmon inte 

svenska språket och han kan därför inte ensam ha utformat texten i inlägget ens med 

hjälp av översättningstjänster. Mot Charlie Edgmon som publicerare talar också 

Emilia Andréassons uppgift om att Charlie Edgmon knappast hade några kunskaper 

om Ulf Stengeüber, som i inlägget anges som franchisetagare till vissa restauranger 

och som Eddie Eldebrinks arbetsgivare. I samma riktning verkar att utredningen 

inte ger stöd för att Charlie Edgmon kände till att Eddie Eldebrink var misstänkt för 

barnpornografibrott. Det nu sagda motiverar slutsatsen att det inte var Charlie 

Edgmon som låg bakom publiceringen på McDonalds Facebooksida. Såvitt 

framkommit var det utöver Charlie Edgmon och Emilia Andréasson endast hans 
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mamma och missbrukarvänner i Stockholmsområdet som kände till det konto från 

vilket publiceringen gjordes. De andra personer som hade sådan kännedom hade 

såvitt utredningen utvisar inte något intresse av att utpeka Eddie Eldebrink som 

brottslig. Ett sådant intresse kan dock sägas ha funnits hos Emilia Andréasson som 

vid tiden för publiceringen befann sig i en vårdnadstvist med Eddie Eldebrink. Det 

ligger nära till hands att Emilia Andréasson, som hade en nära relation till Charlie 

Edgmon, hade inloggningsuppgifter till Facebookkontot. Att en utomstående person 

skulle använda Charlie Edgmons Facebookkonto samt ha sådana specifika 

kunskaper om Ulf Stengeüber och Eddie Eldebrinks fru är så osannolikt att det kan 

bortses från.  

  

Utredningen talar vidare starkt för att de efterföljande telefonsamtalen till Alma 

Habibovic med uppmaning om att läsa Facebookinlägget har gjorts av Emilia 

Andréasson. Alma Habibovic, som enligt vad som framgått har god kännedom om 

Emilia Andréasson, har nämligen förklarat att det var Emilia Andréasson som vid 

båda tillfällena ringde upp henne. Sådana uppgifter lämnade hon redan kort tid efter 

händelsen till polis och hon har bekräftat uppgifterna inför tingsrätten. Det har från 

försvaret anmärkts att Alma Habibovic på sin arbetsplats är underställd Eddie 

Eldebrinks fru, men det förhållandet utgör inte skäl att tro att Alma Habibovic 

medvetet skulle lämna oriktiga uppgifter om Emilia Andréasson. Alma Habibovics 

uppgifter får alltså bedömas som trovärdiga. Försvararen har också pekat på att det 

vid telefonsamtalen hade förflutit lång tid sedan Alma Habibovic och Emilia 

Andréasson senast arbetade tillsammans, om de alls hade gjort det. Som redan 

framhållits visar dock utredningen att Alma Habibovic var väl bekant med Emilia 

Andréasson. Med hänsyn till det och till att Alma Habibovic hörde rösten vid två 

telefonsamtal bedömer tingsrätten hennes uppgifter även som tillförlitliga. Det 

faktum att den person som ringde upp Alma Habibovic kände till inte bara Eddie 

Eldebrink utan också att han var gift och namnet på hans fru talar för att 

uppringaren kände Eddie Eldebrink väl. 
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Den starka utredning som finns till stöd för åklagarens påstående att Emilia 

Andréasson låg bakom Facebookinlägget och telefonsamtalen talar för att det också 

var hon som kort därefter lade utskrifter av aktuell artikel i Eddie Eldebrinks 

grannars brevlådor. I samma riktning verkar att gärningsmannen kände till inte bara 

innehållet i artikeln utan också Eddie Eldebrinks bostadsadress. Detsamma gäller 

det nära tidssamband som finns mellan inlägget, telefonsamtalen och 

utplaceringarna av utskriften av artikeln. Emilia Andréasson har uppgett att hon vid 

tiden för händelsen hade problem med foglossning och amning. Den uppgiften 

motsäger knappast att hon var gärningsman.  

 

Av det sagda följer att tingsrätten finner styrkt att Emilia Andréasson begått de 

åtalade gärningarna. Hennes utpekande av Eddie Eldebrink som pedofil var en 

sådan uppgift som kunde förväntas utsätta honom för andras missaktning, vilket hon 

måste ha insett. Emilia Andréasson var inte skyldig att handla på det sätt hon gjorde 

och uppgiften var inte sådan att det fanns ett allmänt intresse av att få ta del av den. 

Hon har alltså gjort sig skyldig till förtal. 

 

Uppgiften, genom vilken Eddie Eldebrink pekades ut som pedofil, måste anses ha 

varit av mycket kränkande karaktär och ägnad att skada Eddie Eldebrink. I 

försvårande riktning verkar också att uppgiften spreds på hans arbetsplats och i hans 

bostadsområde där den kunde förväntas medföra allvarlig skada för honom, vilket 

också måste ha varit Emilia Andréassons avsikt. Enligt vad Eddie Eldebrink själv 

uppgett medförde publiceringen att han förlorade sitt arbete. Utredningen ger inget 

klart besked om hur stor spridning uppgiften fick, men enligt vad som framgått var 

den tillgänglig under ca 15 timmar på en Facebooksida med ungefär 300 000 

följare. Sammantaget motiverar omständigheterna att Emilia Andréasson ska dömas 

för grovt förtal. 
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Påföljd 

Straffvärdet motsvarar fängelse i en månad.  

 

Varken straffvärdet eller arten gör att fängelse ska väljas som påföljd. Det saknas 

särskild anledning att befara att Emilia Andréasson kommer att göra sig skyldig till 

fortsatt brottslighet. Påföljden kan därför bestämmas till villkorlig dom och böter. 

Straffvärdet motiverar 40 dagsböter och Emilia Andréassons ekonomiska 

förhållanden leder till att varje dagsbot ska bestämmas till 50 kr.  

 

Skadestånd 

Emilia Andréasson har genom grovt förtal allvarligt kränkt Eddie Eldebrink och ska 

därför ersätta den skada kränkningen inneburit. Skälig ersättning uppgår till 

10 000 kr.  

 

Avgift till brottsofferfond 

Eftersom Emilia Andréasson döms för brott med fängelse i straffskalan ska hon 

betala en lagstadgad avgift till brottsofferfonden.  

 

Ersättning till offentlig försvarare 

Josefine Palangi Sjöstrand har för försvaret av Emilia Andréasson, med frångående 

av den i målet tillämpliga brottmålstaxan, begärt ersättning av allmänna medel för 

bl.a. arbete i 16 timmar och 20 minuter. Målet får anses ha krävt avsevärt mer 

arbete än normalt och den redovisade tidsåtgången får anses rimlig. Josefine Palangi 

Sjöstrand ska alltså tillerkännas ersättning för arbete i enlighet med sin begäran. 

Även vad hon fordrat i övrigt är skäligt.  

 

Emilia Andréassons ekonomiska förhållanden är sådana att försvararkostnaden ska 

stanna på staten.  

 

 



11

  
 

UDDEVALLA TINGSRÄTT 
rotel 23 

DOM 
2020-02-19 

B 3294-18 
 

 
 
 

 
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (TR-01) 

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten senast den 11 mars 2020 och ställas 

till Hovrätten för Västra Sverige.  

 

 

 

Ingrid Thimfors 
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Hur man överklagar 
Dom i brottmål, tingsrätt TR-01 

_________________________________________________________________ 

Vill du att domen ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till 
domstolen inom 3 veckor från domens datum. 
Sista datum för överklagande finns på sista 
sidan i domen. 

Överklaga efter att motparten överklagat 

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den 
andra parten också rätt att överklaga även om 
tiden har gått ut. Det kallas att anslutnings-
överklaga. 

En part kan anslutningsöverklaga inom en 
extra vecka från det att överklagandetiden har 
gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste 
alltså komma in inom 4 veckor från domens 
datum. 

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla 
om det första överklagandet dras tillbaka eller 
av något annat skäl inte går vidare. 

Så här gör du 

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att domen ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att hovrätten ska ta 
upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 

Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

Vill du ha nya förhör med någon som redan 
förhörts eller en ny syn (till exempel besök 
på en plats), ska du berätta det och förklara 
varför. 

Tala också om ifall du vill att målsäganden 
ska komma personligen vid en huvud-
förhandling. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till 
tingsrätten. Du hittar adressen i domen. 

Vad händer sedan? 

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet 
kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att domen gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
tingsrätten överklagandet och alla handlingar i 
målet vidare till hovrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning, kan även hovrätten skicka brev på 
detta sätt. 

Bilaga 1
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Prövningstillstånd i hovrätten 

När överklagandet kommer in till hovrätten tar 
domstolen först ställning till om målet ska tas 
upp till prövning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller den 
överklagade domen. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

När krävs det prövningstillstånd? 

Brottmålsdelen 

I brottmålsdelen behövs prövningstillstånd i 
två olika fall: 

 Den åtalade har dömts enbart till böter. 

 Den åtalade har frikänts från ett brott som 
inte har mer än 6 månaders fängelse i 
straffskalan. 

Skadeståndsdelen 

Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten 
ska pröva en begäran om skadestånd. 
Undantag kan gälla när en dom överklagas i 
brottmålsdelen, och det är kopplat en begäran 
om skadestånd till brottet. Då krävs inte 
prövningstillstånd för skadeståndsdelen om 

 det inte krävs prövningstillstånd i 
brottmålsdelen 

eller om 

 hovrätten meddelar prövningstillstånd i 
brottmålsdelen. 

Beslut i övriga frågor 

I de mål där det krävs prövningstillstånd i 
brottmålsdelen (se ovan), krävs det också 
prövningstillstånd för sådana beslut som bara 
får överklagas i samband med att domen 
överklagas. Beslut som kan överklagas särskilt 
kräver inte prövningstillstånd. 

När får man prövningstillstånd? 

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika 
fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning 
att tvivla på att tingsrätten dömt rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma 
om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp 
målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge 
andra domstolar vägledning i 
rättstillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga 
skäl att ta upp målet av någon annan 
anledning. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. 
Adress och telefonnummer finns på första 
sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

http://www.domstol.se/
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Hur man överklagar hovrättens avgörande 

______________________________________________________ 

Den som vill överklaga hovrättens avgör-
ande ska göra det genom att skriva till 
Högsta domstolen. Överklagandet ska dock 
skickas eller lämnas till hovrätten. 
 

Senaste tid för att överklaga 

Överklagandet ska ha kommit in till hov-
rätten senast den dag som anges i slutet av 
hovrättens avgörande. 
 
Beslut om häktning, restriktioner enligt 
24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller rese-
förbud får överklagas utan tidsbegränsning. 
 
Om överklagandet har kommit in i rätt tid, 
skickar hovrätten överklagandet och alla 
handlingar i målet vidare till Högsta dom-
stolen. 
 

Prövningstillstånd i Högsta domstolen 

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta 
domstolen ska pröva ett överklagande. 
Högsta domstolen får meddela prövnings-
tillstånd endast om 

1. det är av vikt för ledning av rätts-
tillämpningen att överklagandet prövas 
av Högsta domstolen eller om 

2. det finns synnerliga skäl till sådan 
prövning, så som att det finns grund för 
resning, att domvilla förekommit eller att 
målets utgång i hovrätten uppenbarligen 
beror på grovt förbiseende eller grovt 
misstag. 
 

Överklagandets innehåll 

Överklagandet ska innehålla uppgifter om 

1. klagandens namn, adress och 
telefonnummer, 

2. det avgörande som överklagas 
(hovrättens namn och avdelning samt 
dag för avgörandet och målnummer), 

3. den ändring i avgörandet som klaganden 
begär, 

4. de skäl som klaganden vill ange för att 
avgörandet ska ändras, 

5. de skäl som klaganden vill ange för att 
prövningstillstånd ska meddelas, samt 

6. de bevis som klaganden åberopar och 
vad som ska bevisas med varje bevis. 

 

Förenklad delgivning 

Om målet överklagas kan Högsta dom-
stolen använda förenklad delgivning vid 
utskick av handlingar i målet, under 
förutsättning att mottagaren där eller i 
någon tidigare instans har fått information 
om sådan delgivning. 
 

Mer information 

För information om rättegången i Högsta 
domstolen, se www.hogstadomstolen.se 

Bilaga B
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