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Abstract

Under de senaste åren verkar de alltmer ha uppstått en polarisering i vårt väster-
ländska samhälle. En polarisering som handlar om vilken som ska ha rätten att
diktera eller definiera vilken eller vilka som ska ha rätt att få yttra sig offentligt.
Vilka åsikter som ska anses rumsrena och därmed få ta del av vår rätt till
yttrandefrihet.

Min ansats med denna studie har varit att försöka se om det går att få fram någ-
ra hållbara och i de flesta stycken användbara förhållningssätt när det gäller hur vi
som medborgare och hur samhället i stort, ska förhålla sig till de rättighetskonflik-
ter som alltmer tar sig i uttryck i en alltmer inskränkt syn på yttrandefriheten.

De inskränkningar av yttrandefriheten som har skett, har oa politiska under-
toner, dock med förevändningar om att skydda vissa grupper som av politiska kor-
rekta skäl ansetts som särskilt utsatta.

I samband med detta, har jag velat göra en studie om vilka argument som finns
för att behålla och kanske till och med stärka yttrandefriheten.

Nyckelord: yttrandefrihet, rättigheter, demokrati, 
Antal ord:  
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 Inledning

If liberty means anything at all, it means the right to tell people what they do not
want to hear.

- George Orwell

. Bakgrund

Ambitionen med denna korta studie är bland annat att redogöra för en del av de
argument som kan finnas när det gäller att freda yttrandefriheten i Sverige och då
kanske inte först och främst de argument som kommit fram i samband med de oli-
ka debatter som skett under det senaste decenniet. Utan snarare de filosofiska ar-
gument som eventuellt skulle kunna ligga till grund för en allmän förståelse för el-
ler en förnyad kamp för en av demokratins främsta grundbultar, nämligen
yttradefriheten.

Yttrandefrihetens gränser eller det sätt som en demokrati bör förhålla sig till
denna frihet, är på många sätt ett intrikat problem. När man talar om grundläg-
gande medborgerliga fri- och rättigheter, som vi oa tar för självklara i en liberal
demokrati, brukar yttrandefriheten hamna högt upp på listan. Man brukar säga att
där möjlighet till en fri debatt inte finns - yttrandefrihet, religionsfrihet och tryck-
friheten - där kan man heller inte tala om en verklig liberal demokrati. 

Men under de senaste åren har vi i Sverige och stora delar av västvärlden sett en
tendens där yttrandefriheten alltmer har kringskurits och begränsats. Dessa in-
skränkningar av yttrandefriheten har oa ha politiska undertoner, dock med
förevändningar om att skydda vissa grupper eller grupperingar i samhället som
ansetts som särskilt utsatta. Det har t o m gått så långt att vedertagna begrepp som
folkgrupp och tolerans har nästintill omdefinierat eller fått nya betydelser för att få
lagen att passa in på den politiska dagordningen.

Debatten tog rejäl fart sedan lagen om hets mot folkgrupp ändrades vid års-
kiet  och som sedermera ledde till åtal mot bland andra pastor Åke Green.
Ett åtal som först ledde till en fällande dom i tingsrätten, sedan två friande domar
först i Göta hovrätt och sedan i Högsta domstolen.

I tider av FRA-lagen, de danska Muhammedteckningarna och Lars Vilks Mu-
hammedhundar, rättegångarna mot Åke Green, är det viktigt att se vilken roll ytt-
randefriheten har i en demokrati. Kan å ena sidan ett samhälle räknas som en öp-
pen demokrati, som ett liberaldemokratiskt samhälle om yttrandefriheten beskärs
eller sätts på undantag? Kan å andra sidan samhället bestå om man vidgar och
kanske t o m ger yttrandefriheten företräde framför andra rättigheter i samhället?

Min uppsats kommer först och främst inte att handla om olika händelser som
har skett i vårt samhälle eller i vår direkta närhet som på ett eller annat sätt har in-
volverat yttrandefrihetens gränser. Det är snarare yttrandefriheten och dess grän-
ser i sig som är fokus för min uppsats. Att explicit diskutera händelser såsom ovan





nämnda fall är i och för sig både intressant och givande utifrån flera perspektiv,
men det faller lite utanför de ramar som min uppsats är satt att undersöka. Mitt
perspektiv är i detta fall lite högre upp i abstraktionsstegen. Undersökningen vill
mer peka på de bakomliggande orsakerna till yttrandefriheten, vilka principer som
bör ligga till grund för denna på många sätt grundsten i vår liberaldemokratiska
tradition.

. Sye och frågeställning

Mitt sye med uppsatsen är att föra en diskussion om vad yttrandefrihet är och
vilka eventuella begränsningar som en demokrati kan sätta upp och fortfarande
betraktas som en liberal demokrati dess yttersta form. Finns det måhända en disk-
repans mellan teori och praktik, mellan demokratins vision och den krassa verk-
ligheten när det gäller hur långt yttrandefriheten må sträcka sig i en liberal demo-
krati av västerländskt mått? 

Ett annat, sekundärt sye, är att se på yttrandefriheten som en del av samtalde-
mokratins innersta beståndsdel och därmed kanske som den viktigaste bestånds-
delen av denna form av demokratiteori.

Dock bör det påpekas att det inte är mitt sye att försöka omfamna hela den
problematik som yttrandefriheten och den idé-filosofiska debatten innebär. Därtill
är ämnet alltför stort och mitt utrymme i uppsatsen alltför litet. 

Min studie om yttrandefriheten är att beteckna som en form av normativ studie
då en av mina målsättningar är att försöka att komma fram till »hållbara principer
för mänskligt agerande» och det genom att »skapa ett underlag för ett ställningsta-
gande till det som undersöks», dvs yttrandefriheten. (Esaiasson et al.  s. f)

Mina frågeställningar är:
• om finns något hållbart sätt hur vi bör förhålla oss när det gäller användan-

det av yttrandefriheten?
• hur vi bör tackla de oa oförenliga rättigheter som kommer i konflikt med

varandra i samband med en frikostig tolkning av yttrandefriheten?

. Teoretiska utgångspunkter

Teoretiska utgångspunkter för studien - speciellt inför bakgrundsarbetet inför stu-
dien - är bland annat olika teorier och tankar om yttrandefriheten och dess roll i
vårt demokratiska samhälle. Till min hjälp för att försöka nå fram till en hållbar
konklusion har jag bland annat tagit hjälp av olika politisk-filosofiska teorier om
rättfärdigande av yttrandefriheten.

En del av dessa teorier kom fram i Ulf Petäjäs avhandling från  och i en

. Jag kommer mestadels att använda mig av en senare omarbetning av Petäjäs bok som kom ut ,
Varför yttrandefrihet? Om rättfärdigandet av yttrandefrihet med utgångspunkt från fem centrala argu-
ment i den demokratiska idétraditionen, , men även av hans tidigare upplaga.





bok skriven av Jan Andersson, medan åter andra finns att hämta hos politiska filo-
sofer såsom John Locke och John Stuart Mill. Utöver detta har jag även försökt att
se om det går att sätta in denna debatt eller diskussion i någon form av
demokratiteori.

Den teoretiska ansats som jag har valt för denna uppsats, kan i mångt och myc-
ket sägas vara av en normativ art och inte så mycket av empirisk slag. Orsaken till
detta är först och främst att jag vill höja kvalitén på diskussionen ett steg eller två
genom att inte enbart fokusera debatten på den empiriska delen, utan försöka att
gå tillbaka till sakfrågan, kärnan i diskussionen, nämligen yttrandefrihetens vara
eller inte vara. 

Jag vill se om det går att få fram en norm som alla, eller större delen av befolk-
ningen, kan acceptera när det gäller hur man ska förhålla sig till yttrandefriheten
och dess utövande. Istället för att fokusera på det empiriska - Är - vill jag i denna
fråga hellre fokusera på och lya fram det normativa - Bör.

Min studie är således tänkt att vara en normativ studie över fenomenet eller be-
greppet yttrandefrihet.

. Metod och material

Den metod som jag har kommit fram till bäst lämpar sig för just denna studie, är
en innehållsmässig idéanalys (Bergström – Boréus  s. ) kombinerad med en
normativ analys (Badersten ; Esaiasson et al.  s. -), där betoningen li-
gger på den normativa analysen. När det gäller den normativa diskussion, se en
djupare och mer grundligare beskrivning under rubriken Teoretiska utgångspunk-
ter ovan.

När det gäller vilka olika typer av material som jag har använt mig av, har jag
först och främst använt mig av litteratur som tar upp de olika teorier som har med
yttrandefriheten och som problematiserar denna omstridda frihet. Men jag har
även försökt att ta med en del debattartiklar eller inlägg som exemplifierar debat-
ten om yttrandefrihetens gränser.

Normativa utsagor är det som - enlig min mening - i samtalet och diskussionen
om yttrandefrihet, gör demokratiteori intressant. Vad de faktiska förhållandena är
just nu, är inte alltid lika utmanande som de förhållandena eller premisser som bör
föreligga i frågan om yttrandefriheten. Det normativa ger på flera sätt, utrymme
för tankar som kanske annars inte skulle ha tänkts. Svar sökes på frågor som kan
vara både svåra och kontroversiella. 

Professor Per Bauhn skriver i sin bok om Mänskliga rättigheter och filosofi att 

»[b]ehovet av en normativ analys har sin grund i den enkla observationen att vad som är
rätt, och vad lager säger är rätt, är logiskt sett två skilda saker. Vad som är rätt är en moralisk
fråga vars hanterande fodrar moralfilosofiska (etiska) teorier och principer». (Bauhn  s.
)

Likaså nämner han att många lagar är »moraliskt förträffliga», men att poängen

. Yttrandefrihetens dilemman : debatten om hetspropaganda, mediekoncentration samt personlig in-
tegritet mellan - och -tal, .





med en normativ analys är att visa att »lag och moral är två olika saker» och att vi
inte ska tro att bara för att det är en lag, så är den »liktydig med det moraliskt rätt".
(Bauhn  s. )

. Avgränsningar

När det gäller denna studien, har jag försökt att avgränsa mig till att ta upp frågan
om yttrandefriheten och det utifrån ett idéhistoriskt eller idéfilosofiskt perspektiv.
Likaså har jag försökt att aktat mig för att inte hamna i lagtexter och konventioner
av dess olika slag. Dock finns både olika deklarationer om de mänskliga rättighe-
terna och den historiska utvecklingen finns med på ett hörn, men detta är emeller-
tid inte det centrala i min studie. Studiens sye har snarare främst sin utgångs-
punkt framförallt från den om politiska och filosofiska aspekten när det gäller
frågorna om yttrandefriheten och demokratin, inte utifrån det juridiska perspekti-
vet. Utifrån detta resonemang och denna ansats, följer det en naturlig avgränsning
av den aktuella studien, vilket jag redan tidigare har berört, nämligen den normati-
va i vårt förhållningssätt gentemot detta dilemma som yttrandefriheten och dess
förespråkare ibland kan ställas inför.

Min tanke och utgångspunkt med studien har framförallt varit politisk-filoso-
fisk, speciellt när det gäller yttrandefrihetens betydelse för demokratin och inte i
första hand ur en juridisk aspekt. Då juridiken och dess oa svårbemästrade konst
ligger lite utanför mina jaktmarker, har jag försökt att hålla mig till kända statsve-
tenskapliga domäner så långt det har varit möjligt. Därför lämnar jag lagtexterna
därhän i så pass stor mån som det är möjligt.

Då denna uppsats endast är en b-uppsats så begränsas uppsatsens omfång när
det gäller mycket utrymme som kan användas, men jag tror trots det att de slut-
satser som uppsatsen visar, kan ha betydelse för framtida forskning i ämnet. På så
sätt blir det en slags teoriutvecklande studie eller en förstudie till ett större arbete.

. Tidigare forskning

Yttrandefriheten och dess närliggande kusiner tryckfrihet och religionsfrihet, har
det forskats om under flera år. Det finns otaliga avhandlingar, vetenskapliga artik-
lar och andra alster om detta ämne, men kanske inte så mycket om den filosofiska
aspekten sedd utifrån en normativ analys?

. Operationalisering

Med yttrandefrihet menar jag den rättighet som finns dels som en svensk grundlag
- (Yttrandefrihetsgrundlag (:)) - och som kortfattat innebär följande:

Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag





att [ … ] offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgier i vilket
ämne som helst. Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt
meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. I den får
inga andra begränsningar göras än de som följer av denna grundlag. 

[ … ] Den som skall döma över missbruk av yttrandefriheten eller på annat sätt vaka över
att denna grundlag eerlevs bör betänka att yttrandefriheten är en grundval för ett fritt
samhällsskick. Han bör alltid uppmärksamma syet mera än framställningssättet. Om han
är tveksam, bör han hellre fria än fälla.

Med yttrandefrihet menar jag även den definition av frihet som finns inskriven
både i artikel  i FN:s allmänna förklaring (FN:s allmänna förklaring om de
mänskliga rättigheterna):

Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att
utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tan-
kar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.

och i tionde artikeln i Europeiska konventionen (Europeiska konventionen om
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna) står bl a
följande att läsa:

Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta
emot och sprida uppgier och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende
av territoriella gränser. Denna artikel hindrar inte en stat att kräva tillstånd för radio-, televi-
sions- eller biografföretag.





 Några normativa förhållningssätt

. John Stuart Mill

John Stuart Mill, som får räknas som en portalfigur i detta sammanhanget, föddes
i Storbritannien i början av -talet och »försörjde sig under större delen av sitt
liv som tjänsteman vid Ostindiska kompaniet» (Liedman  s. ). Under en
kortare tid satt han i det brittiska underhuset och var speciellt engagerad i frågor
som rörde lagstining och utbildning. Han hade från början, mycket på grund av
sin faders stränga uppfostran, varit en inbiten utilitarist och anhängare till
Bentham. Men i samband med en livskris vid  års ålder, började han att tvivla på
det som han hade dittills stått för. Han började läsa litteratur som stod ärran från
sina tidigare åsikter. Likväl innebar detta ingen total brytning med sina tidigare
värderingar eller övertygelser, utan snarare var det så att han tog det som hans an-
såg var det bästa från de olika skolorna och började utveckla sina tankar under in-
flytande av dessa nya tankar. (Nordin  s. -)

Mill utvecklade sina idéer och publicerade dem i flera av de böcker som han
kom att skriva. Bland de böcker som han skrev fanns både böcker om nationaleko-
nomi (Nationalekonomins grunder, ), och om politik (t ex Om friheten, 
och Synpunkter på det representativa styresskicket, ). (Liedman )

Det var boken Om friheten (Mill ) som givit honom epiteten den politiska
liberalismens fader, då den mer än någon annan av hans böcker, står upp och utgör
ett försvar för fri- och rättigheter. Han kom att förespråka »pluralism och mång-
fald» och påvisade att »[i]ntellektuella framsteg förutsätter en öppen och fri de-
batt» (Nordin  s. ). Här var det inte först och främst den kollektiva frihe-
ten som han försvarade, utan först och främst den individuella och privata
friheten.Han ansåg även att det samhälle som skyddar den oliktänkade, också har
lättare att nå framsteg. (Nordin  s. )

Mill skriver klargörande inte bara för sin tid, utan man kan nog påstå att det
som han skrev kan sägas vara giltigt än idag och kan anföras vår tids debatt angå-
ende yttrandefriheten:

Egendomligt nog erkänner man oa att det finns goda skäl för yttrandefrihet men man sät-
ter sig emot att de tillämpas på »ytterlighetsfall». Man inser inte att om dessa skäl inte duger
för ytterlighetsfall, så duger de över huvud taget inte. Det är underligt att man föreställer sig
att man inte gör anspråk på ofelbarhet, då man visserligen erkänner att det bör finnas fri
diskussion i alla frågor som kan vara tvivelaktiga, men menar att vissa speciella principer el-
ler läror inte bör ifrågasättas emedan de är säkra dvs. emedan man själv är säker på att de är
säkra. Att kalla ett enda påstående säkert så länge det finns någon som skulle bestrida det,
om han hade lov därtill, är att upphöja sig själv till domare över sanningen, och därtill do-
mare som vägrar att höra den andra parten. (Mill  s. -)

I de debatter som uppkommit runt om i Europa och även de våldshandlingar som
har ha sin grund i andras manifestationer av yttrandefrihet - exempel på detta är
de danska karikatyrteckningarna som startade upplopp runt om i den den mus-





limska världen - har det uppkommit flera grupper som menat att motpartens åsik-
ter inom dessa »ytterlighetsfall». I Sverige anmälde exempelvis företrädare för
RFSL en pastor - den nu allmänt kände Åke Green - då han uppenbarligen inte
hade åsikter som föll i god smak hos organisationens medlemmar, då han kritise-
rade deras livsstil och sätt att leva. 

Denna exklusivitet när det gäller vilka åsikter som får komma till tals, utan att
motparten får säga sin mening, ifrågasätter Mill starkt när han skriver följande:

Jag tillåter mig då att anmärka, att det inte är det att man känner sig säker på en åsikt som
jag menar innebär anspråk på ofelbarhet. Det är det, att man tillmäter sig rätten att avgöra
frågan för andra utan att tillåta dem att höra vad som kan sägas från motpartens sida. (Mill
 s. -)

Mill var vidare av den uppfattningen att en åsikt som undertrycks och förvägras
yttrandefrihet, kan ju trots allt möjligen vara sann och därför är det ingen som bör
förvägra andra människor att själva bilda sig en uppfattning om detta och sedan
själva bedöma hur det förhåller sig. (Mill  s. ) Detta är ett genomgående
tema i hans verk, att majoriteten inte får hindra minoriteten att yttra sig och detta
oavsett om det endast skulle finnas en person som hade den aktuella avvikande
uppfattningen. (Nordin  s. ) 

Ett annat argument som Mill förde fram, var att det »pris man betalar för en så-
dan intellektuell pacificering, är att det moraliska modet går fullständigt förlorat.»
(Mill  s. ) Med moderna ord innebär detta att man hämmar befolkningens
initiativförmåga och med olika medel tvingar dem att av rädsla hålla tyst. 

Likaså skriver han att i de flesta stora livsfrågor, handlar det om att tillsynes
motsatta åsikter vägs emot varandra och att detta sker genom att meningsmotstån-
dare argumenterar emot varandras ståndpunkter. (Mill  s. ) 

I det tidigare nämnda verket Om friheten framlägger Mill på ett enkelt, lättfatt-
ligt och mycket överskådligt sätt, fyra punkter som är av yttersta vikt för yttrande-
friheten. Han anser att dessa är nödvändiga för mänsklighetens förmåga att få
uppleva lycka och välstånd. De fyra punkterna, som kan sägas vara hans sannings-
argument, är följande:

. »Även om någon åsikt tvingas till tystnad kan den, såvitt vi vet, vara rik-
tig. Att betrida detta skulle vara att tillmäta oss själva ofelbarhet.» (Mill
 s. )

. »Även om den åsikt som nedtystas är en villfarelse, kan den dock innehål-
la och innehåller mycket oa en viss grad av sanning.» (Mill  s. )

. »Det kan tänkas att den vedertagna åsikten inte blott är sann utan rym-
mer hela sanningen. Men om den inte får röna och verkligen röner ett in-
tensivt motstånd, kommer flertalet av dess anhängare att omfatta den
blott som en fördom med föga insikt om eller känsla för alla de för-
nusskäl som den grundar sig på.» (Mill  s. )

. »[S]jälva åsiktens innebörd [riskerar] att löpa fara att gå förlorad eller av-
trubbas och berövas allt levande inflytande på karaktär och handlings-
sätt[…].» (Mill  s. )





. Varför yttrandefrihet?

Ulf Petäjä skriver i sin studie Varför yttrandefrihet? ( s. ) att de flesta kan nog
hålla med om att yttrandefriheten är något bra, men frågan är om de kan ge skäl
för varför den är en så viktig faktor i en liberal demokrati? Detta är en viktig punkt
som han tar fram. Om man inte kan definiera eller förklara varför yttrandefriheten
är så pass viktig eller varför dess betydelse är så central i en demokratisk stat av
västerländskt snitt, kan man knappast försvara den med maximal kra och överty-
gelse. (Petäjä  s. )

För att ta ett annat exempel, dock på ett helt annat område, kan man hävda att
om man inte kan definiera terrorism, kan man inte heller förbjuda den. Utan en
beskrivning, förklaring eller motivering som håller, blir allt resonemang om ytt-
randefrihet (eller terrorism) nyckfullt och ett famlande i mörker. Det blir bara ord
och termer som egentligen inte har någon djupare innebörd eller mening.

I den ovan nämnda boken (Petäjä  s. ), skriver Petäjä att det är mer eller
mindre otänkbart med en liberal demokrati (som Sverige räknas som) utan yttran-
defrihet, men att det finns länder med yttrandefrihet som saknar liberal demokra-
ti.Detta är dock inte vanligt, men Sverige kan sägas ha klassificerats som sådan i
samband med den  antagna lagen om tryckfrihet och detta var långt innan
Sverige blev demokratisk i liberal mening. Denna frihet blev, som de flesta nå-
gorlunda historiskt bevandrade, inte särdeles långvarig. En viss Gustav (III) av-
skaffade dessa friheter vid en kunglig statskupp redan år , för att återkomma i
början av -talet.

Vilken roll har då t ex yttrandefriheten när det gäller massmedias roll? Man kan
ganska enkelt dra slutsatsen att utan en effektiv, fungerande och generös yttrande-
frihet, skulle massmedierna svårligen kunna upprätthålla sin roll som informatö-
rer, granskare av och förespråkare för olika politiska och religiösa åsikter. (Petäjä
 s. ) Utan en fri press, kan man knappast tala om en fri och öppen debatt.

Man kan till och med tala om yttrandefriheten som den allra viktigaste be-
ståndsdelen i en liberal demokrati. Den är kärnan och utan den faller allt annat
samman. Man kan om man vill, säga att den har samma betydelse för den liberala
demokratin som vattnet har för sjöfarten.

Man kan även gå till Demokratiutredningen (SOU : s. ) där det står ”Fri
åsiktsbildning är oumbärlig förutsättning för demokratin. Alla ska ha möjlighet att
komma till tals.” På samma sida står det att ”Inskränkningar i yttrandefriheten är
därför inte bara illdåd mot enskilda individer utan också sabotage mot möjlighe-
terna att utröna allas gemensamma bästa.” vilket än mer påvisar hur viktig yttran-
defriheten räknas och vilket betydelsefull roll den spelar.

I sin studie kommer Petäjä fram till att det finns ett antal argument som han
systematiskt går igenom steg för steg. De olika argumenten är sannings-, demokra-
ti- och toleransargumenten, autonomiargumentet och argumentet för lika omtan-
ke och respekt. Dessa olika argument sammanställer han först i en tabell (se tabell
), där han utgår från hur de olika argumenten är orienterade, dvs samhällsfunk-





tionella eller individcentrerade respektive konsekventiella eller icke-
konsekventiella. 

Samhällsfunktionella Individcentrerade

Avsändare Mottagare Avsändare Mottagare

Konsekventialism
Sanning,

Demokrati,
Tolerans

Autonomi
(delvis)

Icke-
konsekventialism

Lika omtanke
och respekt

Autonomi
(delvis)

Tabell : Argument kategoriserade med avseende på sex dimensioner (Petäjä  s. )

Av tabell  här ovan, framgår det att de konsekventiella argumenten både kan räk-
nas som samhällsfunktionella och lägger tonvikten på mottagarna, medan det är
annorlunda med de icke-konsekventiella, där Lika omtanke och respekt finns att hit-
ta i icke-konsekventiella med fokus på avsändare. Detta medan autonomi både kan
hittas inom konsekventiella och icke-konsekventiella och i båda fälten har beto-
ningen på mottagare. (Petäjä  s. )

I tabell  har Petäjä utvecklat sitt resonemang ett steg till och fört in begrepp
som Kollektivt gott och Individuell rättighet. Utrymmet här är alltför begränsat för
att gå något djupare in på de olika analyser och resonemang som han för och som
slutligen leder fram till dessa tabeller.

Kollektivt gott
Individuell

rättighet

Rättfärdigas
genom

Konsekventialism Icke-
konsekventialism

Vem gagnas
Samhälls-

funktionalitet Individcentrering

Fokus på Mottagarna Avsändarna

Typ av
nyttighet

Social,
kommunikativ

Individuell fri-
och rättighet

Tabell : Två synsätt på yttrandefriheten med avseende på fyra kriterier, vilka är ett resultat av
analysen av argumenten för yttrandefrihet (Petäjä  s. )

När det gäller skillnaden mellan å ena sidan tolerans å andra sidan yttrandefrihet,

. Konsekventialism innebär kortfattat att »den grundläggande tanken är att det är konsekvenserna av en
handling, t ex ett beslut, som avgör om handlingen var riktig». (Petäjä  s. ) Det kan tilläggas att
utillitarismen är en av de vanligaste formerna av konsekventialism.

. Termen »Icke-konsekventialism», däremot, innefattar den åsikten att det inte är konsekvenserna som
är relevanta vid bedömningen av en handling. Ett beslut kan vara rätt oavsett vilka konsekvenser beslu-
tet leder till. (Petäjä  s. ) 





argumenterar Petäjä att medan tolerans är att man kan acceptera udda, men harm-
lösa åsikter, och det trots att man ogillar dem. Medan yttrandefrihet är att gå ett
steg längre då man t o m tillåter att udda, men den här gången skadliga åsikter att
föras fram, åsikter som även dessa ogillas av majoriteten av befolkningen. (Petäjä
 s. )

Petäjä betonar också vikten av fri kommunikation och går så långt att han häv-
dar att denna kommunikation är central i demokratin. Utan fri kommunikation är
medborgaren att betrakta såsom mer eller mindre osjälvständiga och i förläng-
ningen leder detta till att demokratin upphör att fungera. (Petäjä  s. -)

. Yttrandefrihetens dilemma

När det kommer till olika rättigheter så uppstår oa olika konflikter mellan olika
intressen. Med det menar jag att det precis som det finns en konflikt mellan å ena
sidan myndigheternas skyldighet att skydda sin befolkning mot t ex terrorism och
annan organiserad brottslighet. Ibland i samband med att myndigheterna, för att
nå dessa mål, anser sig behöva använda sig av egentligen diskutabla medel som på
ett eller annat sätt inskränker eller inkräktar på den laglydige medborgarens per-
sonliga friheten eller integriteten. Å andra sidan medborgarnas rättigheter att både
bli beskyddade av myndigheterna och rätten att de medborgerliga rättigheterinte
kränks eller begränsas.

I boken Yttrandefrihetens dilemman (Andersson ), tas det upp flera olika
frågeställningar, problem och värdekonflikter som kan uppstå eller som man kan
hamna i när yttrandefriheten diskuteras. I boken finns en grundlig genomgång av
olika värdekonflikter som eventuellt kan uppstå när det gäller yttrandefriheten.
Han åskådliggör de olika värdekonflikter på ett lättfattligt och överskådligt sätt.
Detta görs dels med stöd av en tabell (se tabell  nedan) och dels med hjälp av en
figur i form av en triangel (se figur  på sidan ).

Även Andersson för fram liknande argumenttyper som Petäjä gjorde tidigare i
sin studie, dvs sanning-, demokrati- och autonomiargumenten, men Anderssons
resonemang är enligt min mening, mer lättfattligt och överskådligt.

Meddelarintressen Publikintressen Utanförstående-
intressen

Sanningsargument rationell åsiktsbildning ”samhällsnytta”

Demokratiargument jämlikhetsaspekten informationsaspekten
kontrollaspekten

indirekt skydd av andra
demokratiska

rättigheter
Autonomiargument meddelarautonomi publikautonomi

Tabell : Värden som främjas av yttrandefrihet (Andersson  s. )





.. Demokratiargumentet

När det gäller demokratiargumentet, betonar han vikten av att den grundläggande
tankegången är ”att i en fungerande demokrati måste väljaren beredas största möj-
liga mångfald av kritiska åsikter gällande frågor på den offentliga dagordningen.”
(Andersson  s. ). Här tar han upp tre olika underavdelningar varav det förs-
ta torde kallas för det positiv demokratiargumentet och som handlar att vikten av
tillgång till information. Det andra, vilket han kallar för det negativa argumentet,
handlar om att yttrandefriheten är viktig för medborgaren som ett värn mot makt-
missbruk. I detta ingår även frågor om censur. Här kan man säga att fokus är mer
på publikens intressen än på meddelarintresset. (Andersson  s. )

Det tredje och sista delargumentet är vad Andersson kallar för jämlikhetsaspek-
ten. Med detta menar han att är att för att kunna ha en fungerande demokrati, bör
dels varje medborgares intressen representeras inom politiken och dels kan vi visa
den respekt som bör finnas gentemot var och en i en demokrati, först när var och
ens åsikt kan yttras och andra därmed är öppna för att lyssna och bedöma dem
eer dess innehåll. (Andersson  s. )

Kan tilläggas att det finns en kvalitativ åtskillnad mellan politiska och icke-poli-
tiska yttranden i demokratiargumentet.

.. Sanningsargumentet

När det gäller sanningsargumentet, låter han gälla att detta är det argument som
har varit mest förekommande och som i korthet går ut på att sanningen kräver en
fri och öppen debatt. Detta argument har jag även tagit upp tidigare i min studie, i
samband med att jag citerade Mill. Bland annat det skälet att det skulle vara alltför
stor risktagning att låta staten få rätt att begränsa yttrandefriheten enbart på den
premissen att de skulle anse att ett specifikt yttrande skulle vara falskt. 

Även här framstår ”publikintresset som det centrala skyddsvärda intresset”
(Andersson  s. ). Men även utanförstående intressen har betydelse här. De
långsiktiga fördelarna väger, enligt studien, tyngre än de kortsiktiga nackdelarna
som eventuellt skulle kunna komma av en vidsträckt yttrandefrihet.

.. Autonomiargumentet

Slutligen när det kommer till autonomiargumentet, tar Andersson upp det faktum
att detta är ett av ”den politiska filosofins mer omdiskuterade” (Andersson  s.
). Här delar han upp argumentet i två underklasser, nämligen meddelarautonomi
och publikautonomi.

Meddelandeautonomi betyder kortfattat att om staten skulle utöva sin makt att
hindra vissa åsikter att få uttryckas, skulle detta visa ”brist på lika omsorg och re-
spekt gentemot dessa som hyser dessa åsikter.” (Andersson  s. )

Argumentet kan sägas ha en tydlig individcentrerad utformning och här verkar





det inte finnas någon kvalitativ åtskillnad mellan politiska och icke-politiska ytt-
randen, som fallet var när det gällde demokratiargumentet.

Publikautonomi är som det låter, det handlar om publikens intressen som står i
centrum. Här handlar det i hög grad om något som liknar den positiva varianten
(alltså den första) av demokratiargumentet, men med den distinktionen att här
handlar det primärt utifrån individens perspektiv än om utifrån den kollektiva väl-
jarkåren. (Andersson  s. -)

. Värdekonflikter

Här tar Andersson upp några värdekonflikter som kan uppkomma och som man
bör hålla i minnet och tänka på. 

Man har fog för att påstå att ”[d]et fria ordets förverkligande rymmer som sagt
vissa komplikationer.” (Andersson  s. ) Främst är det tre huvudproblem
som Andersson stannar upp inför och som han återkommer till och tillängar vart
och ett ett eget kapitel (kapitel ,  & ).

De problem som tas upp åskådliggörs i figur  och innebär i korthet som följer.
Första problemet handlar om hur man bäst ”skyddar rätten till kritik och debatt”.
Det andra problemet handlar om fall då yttrandefriheten måste inskränkas eller
begränsas för att ”ta hänsyn till andra intressen, t ex andra fri- och rättigheter”. Det
tredje och sista problemet handlar om hur staten eller myndigheterna genom olika
åtgärder och beslut ska kunna främja den fria debatten i samhället. (Andersson
 s. )

Skydda yttrandefriheten Ta hänsyn till andra intressen

Främja yttrandefriheten

Figur : Värdekonfliktstriangeln (Andersson  s. )





 Diskussion

När det gäller yttrandefriheten bör man i en demokrati vara väldigt generös med
denna frihet, även om det bör finnas riktlinjer och råmärken som en demokrati
inte bör rucka på. Men att låta medborgarna och medborgarnas åsikter komma till
tals är en del av demokratins innersta väsen. Vad vore allt tal om samtalsdemokrati
utan en generös och långt gången yttrandefrihet? Det vore snarare ett spel för gal-
lerierna eller skendemokrati om en demokratisk stat införde censur eller belade
vissa åsikter med diverse påföljder och straff.

Men med rättigheter följer per automatik skyldigheter och ett ansvar och det
både hos gemenea man och från statsmaktens sida. Myndigheterna har, samtidigt
som de ska tillgodose medborgarna en vidsträckt yttrandefrihet, en viss skyldighet
att skydda dem som eventuellt skulle kunna råka ut för en alltför långtgången ytt-
randefrihet. Men frågan är vilka dessa skyddsobjekt skulle vara och på vilket sätt
de skulle kunna råka illa ut eller känna obehag. För visst finns det redan lagar som
borde skydda personer eller grupper från politiska eller religiösa grupperingar
som i ord eller handling skulle kunna tänkas göra dessa personer eller grupper
illa?! 

När det gäller gemene mans ansvar när det gäller yttrandefriheten, handlar det
om att bara för att det finns en rättighet, så kan den rättigheten inte användas hur
som helst. Okynnesanvändande av vilken rättighet som helst, leder för eller senare
till ett bakslag och en förändring eller reducering av den aktuella rättigheten. För
att kunna leva tillsammans i ett samhälle måste det finnas tolerans mot andra och
deras åsikter, likväl som det i en liberal demokrati måste finnas en öppen debatt
som inte kan beläggas med munkavel enbart på grund av att majoriteten - eller
kanske t o m en liten minoritet - anser att den aktuella åsikten är felaktig, tokig el-
ler avskyvärd. I en demokrati, där det per definition råder yttrandefrihet, måste
det finnas utrymme även för obekväma åsikter.

När det gäller begreppet skyddsvärde kan det diskuteras om grupper i sig ska
kunna ha ett skyddsvärde eller om det enbart är individer som ska kunna skyddas
mot eventuella hot? Med tanke på de folkgrupper och folkslag som fick betala det
yttersta priset i samband med andra världkrigets folkmord, så borde det förmodli-
gen behöva finnas ett särskilt skydd för utsatta grupper såsom judar och zigenare.
När det gäller politiska, religiösa eller andra ideologiskt sammansatta grupper, så
torde skyddsbehovet vara lägre och därmed borde de inte inlemmas i en lagsti-
ning som eventuellt fortsatt skulle behövas. Här skulle många intressegrupper stå
utanför, då de mer är att betrakta som intressegrupper och inte genuina folkgrup-
per. Dock borde handikappade och sådana som har svårt att stå upp för sina rättig-
heter, få särskilt skydd vid en eventuell fortsatt lag á la den så kallade
hetslagstiningen.

Dagens »hetslag» är utifrån ett demokratiskt perspektiv i närmaste att betrakta
som en i vissa stycken mildare svensk variant av den pakistanska hädelselagen.
Båda två lagarna inskränker på yttrandefriheten och den demokratiska debatten,





dock med lite olika konsekvenser för de som anklagas för att ha brutit mot respek-
tive lag.

Komikern Rowan Atkinson uttalade sig i samband med debatten i Storbritanni-
en inför ett lagförslag att förbjuda religionssatir som kunde uppfattas som krän-
kande med att säga att »[r]ätten att driva med något är mycket viktigare för ett
samhälle än rätten att inte bli förlöjligad, eersom det första är frihet och det sena-
re förtryck.» (SvD --) Detta tål att tänkas på. Är det yttrandefrihet eller
hörandefrihet som gäller?

Demokratiaspekten när det gäller yttrandefriheten, är inte att förglömma. Ytt-
randefriheten är samtidigt en del av samtalsdemokratin, men även en vakthund
när det gäller demokratin. 

Freedom of expression is a fundamental right which is indivisible from other human
rights. In other words it is a right which is necessary for the enjoyment and protection of
other rights. Without freedom of expression and access to information one cannot partici-
pate in national debate about government economic policies or gain the information vital to
protect one's health; without free speech one cannot speak out against violations such as tor-
ture, disappearances and extra- judicial executions. (Darbishire  s. )

. Kan man lagstia bort hat?

I programmet Existens som sändes i SVT i höstas fick bland annat Karsten Kjær ,
den danske filmaren bakom dokumentären "Bloody Cartoons" om Muhammedka-
rikatyrerna, komma till tals. Ha sa bland annat att:

»Vill man ha en så stor yttrandefrihet som möjligt så blir det också tillåtet för
idioter att säga helt idiotiska saker som att förintelsen aldrig ägt rum, säger han.
Det är priset man får betala». (STV – Existens --)

I programmet får han medhåll av Tariq Ramadan, en som idag kallas för Euro-
pas muslimske Luther och som bl a undervisar i Oxford. Tariq Ramadan säger
bland annat: 

»Vi lever i ett multikulturellt samhälle där olika människor är olika känsliga för
olika saker. Vi kommer att bli kränkta och sårade - so what? Behövs det en lag bara
för att jag blir sårad? Om vi blir sårade måste vi förklara varför och om den som
gjorde det ändå vill såra mig kan jag bara säga: gör det. Lagar kommer inte att lösa
problemet». (STV – Existens --)

Tariq Ramadan menade också att det enda som kan förändra människor, det är
att man samtalar med dem, att man utbildar dem och upplyser dem. Lagar i sig,
menar han, kan inte ändra en attityd eller en åsikt hos en människa som ogillar el-
ler hatar någon annan människa. 

Detta tror jag stämmer till stora delar. Lagar är i många stycken bra i kampen
mot ondskan, men de har sina begränsningar. Samtidigt får vi inte glömma bort att
det var de utbildade, de lärde i Uppsala som protesterade mest högljutt när en
handfull judiska läkare ville komma till Sverige och därmed fly undan terrorn i
Nazityskland strax innan andra världskrigets utbrott. Utbildning i sig, löser inte
alla problem, men det borde förhoppningsvis underlätta lösningen av problem
som uppkommit på grund av okunskap eller fördomar.





Även historikern Heléne Lööw kom sedermera till tals i programmet Existens
och gav sin syn på den nuvarande lagen om hets mot folkgrupp:

»Om vi slopar hetslagstiningen öppnar vi för en flodvåg av grovhet mot väl-
digt stora grupper, säger hon. Lagen kommer inte att lösa problemet men den har
en återhållande effekt». (STV – Existens --)

På liknande sätt som det behövs lagar för att upprätthålla en hög moral och det
behövs hög moral för att upprätthålla dessa lagarna, finns det ingen frihet utan
regler och gränser.

. Religionen

Religionsfriheten är inte sällan en motor för att driva på andra fri- och rättigheter
ute i världen. När tron tillåts att uttryckas växer också yttrandefriheten, mötesfri-
heten och därmed demokratin.

Men det kan också vara så att religionen används för att försöka kväsa andras
yttrandefrihet och då blir religionen, precis som vilken ideologi som helst kan bli
detsamma, ett hinder för att kunna utöva yttrandefriheten.

När det gäller diskussionerna om Muhammedteckningarna eller andra liknan-
de dispyter som i våra västerländska ögon till syvende och sist handlar om yttran-
defrihet, men hos motparten förmodligen handlar om religionsfriheten eller rätten
att inte behöva få sin religion hånad eller smädad, argumenterar John Locke när
han talar om tolerans:

PERHAPS it may not be amiss to add a few things concerning heresy and schism. A Turk is
not, nor can be, either heretic or schismatic to a Christian; and if any man fall off from the
Christian faith to Mahometism, he does not thereby become a heretic or schismatic, but an
apostate and an infidel. is nobody doubts of; and by this it appears that men of different
religions cannot be heretics or schismatics to one another. (Locke )

När det gäller distinktionen mellan lagstining och religiös tro, skriver omas
Jefferson, att 

Regeringens legitima maktutövning sträcker sig endast till att omfatta sådana handlingar
som är skadliga för andra. Men det vållar mig ingen skada om min granne säger att det finns
tjugo gudar, eller ingen Gud. Det varken plundrar mina fickor eller knäcker mitt ben.
(Bauhn --)

Per Bauhn fortsätter med sin argumentation att 

De som anser att respekt för deras religiösa tabun står över yttrandefrihet, och än mer de
som dessutom vill döda den som bryter mot dessa tabun, finner säkert den sekulära demo-
kratin för trång. Men det är inte demokratins sak att hålla dem på gott humör. (Bauhn
--)





. Censur eller yttrandefrihet?

Avslutningsvis kan man fundera över om begränsningen av yttrandefriheten är på
ett sätt en slags censur, men inte i den meningen att man kontrollerar vad som sägs
eller skrivs innan det publiceras. Snarare är risken att det blir en slags ”självsane-
ring” på grund av tidigare fällande domar eller rättsfall. Detta är till stor nackdel
för den fria debatten i vårt samhälle.

Att inskränka yttrandefriheten och t o m straeläga vissa åsikter, är som att
öppna Pandoras ask, man vet aldrig vart det kommer att sluta.

Yttrandefriheten är en av de mest grundläggande mänskliga rättigheterna och
är en central del av Amnestys åtagande. Rätten till yttrandefrihet innebär en rätt
att fritt få uttrycka åsikter, tro eller uppfattning. Denna rättighet skyddas av flera
internationella instrument såsom FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rät-
tigheterna och den Europeiska Konventionen angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna. Yttrandefriheten kan dock in-
skränkas om det fastställts i lag t.ex. med hänvisning till landets säkerhet. Amnesty
arbetar mot sådana lagar om de har som sye att undertrycka vissa politiska eller
religiösa åskådningar. Människor med en annan politisk uppfattning än landets re-
gering kan fängslas eller trakasseras på annat sätt för att tystas. Dessa fångar kallar
Amnesty för samvetsfångar och organisationen kräver att de omedelbart och vill-
korslöst friges. (Amnesty International --)

Man kan inte förbjuda åsikter eller idéer enbart på grund av att man inte finner
de acceptabla. Man kan vara oense med andra personers åsikter, men det behöver
inte automatiskt betyda att vederbörande inte får föra fram sin åsikt. 

Det finns en fara i att börja att försöka inskränka yttrandefriheten och då genom
att misstänkliggöra de som har åsikter eller uppfattningar som kanske inte är den
som brukar räknas som mittfåran. Det finns en risk att fler än de som försöker tys-
tas, tystnar och i förlängningen får sig demokratin ett avbräck som kan ta lång tid
att reparera.

Åsikter och påhitt utanför mittfåran kan bemötas och inte bara fördömas. Övertramp och
förflugna ord måste inte alltid bestraffas. Om alla som råkar säga något dumt och okänsligt
blir utfulade ur diskussionsgemenskapen, eller tvingas rulla omkring och göra pudlar, kom-
mer det att bli färre som över huvud taget säger någonting, och det som sägs kommer att bli
alltmer färglöst och trivialt.[…]

Tendensen till tystnad är allt annat än ett exklusivt medieproblem. Hela samhället drabbas
om takhöjden sjunker och allt fler åsikter och faktiska förhållanden inte kommer till allmän
kännedom. Friheten har värde i sig men öppenheten är också en väg till bättre idéutbyte och
höjd kunskapsnivå. Jämför de länder som har yviga, levande samhällsdebatter med överkon-
trollerade samhällen där få törs säga något, ingen blir utmanad och det blir långt mellan
tankeställarna.[…]
[…]I Sverige ska man vara, tycka och tala på ett visst sätt, och den som avviker kommer i
tidningen och tvingas förklara sig. Ett sådant klimat kan kännas trångt för fler än dem som
drabbas direkt. (Samuelsson et al. --)





Det borde aldrig räknas som straart att kritisera åsikter, ideologier eller livsstil,
det borde ingå i den fria debatten och ges ett starkt rättsligt skydd. Ett demokra-
tiskt samhälle av liberal demokratiskt slag, krävs det att det finns en generös syn på
yttrandefriheten. De värdekonflikter som bland annat Jan Andersson tar upp i sin
avhandling, bör och kan till stora delar byggas bort, bara viljan finns där.

Utan en långt gången yttrandefrihet kan man knappast tala om en politisk fri-
het. Att inskränka på yttrandefriheten på grundval av eller med tanke på att man
ska försöka minska vissa brott såsom hatbrott, är att misstro rättsväsendet och dess
förmåga att ta itu med dessa brott med de lagar som redan reglerar och är till för
att beivra dessa brott.

Den tidigare chefredaktören på tidningen Blekinge Läns Tidning (BLT), Lennart
Hjelmstedt, fick i samband med en debatt i tidningen, besvara ett inlägg som mer
eller mindre hade ropat på censur. Han besvarade detta krav med följande ord:  

Det är inte så att man kan kränka människor hur som helst. Antingen kan man dömas för
förolämning eller hets mot folkgrupp. Det lagskydd som finns är på det hela taget tillräckligt
och är dessutom inriktat på sådant som uppvigling och anstian till brott.

Demokratins styrka är dess höga toleransnivå. Rasismen är avskyvärd med den ska inte be-
kämpas med begränsningar i våra grundsläggande rättigheter att ha åsikter. Åsikterna för-
svinner inte heller med att de förbjuds. Friheten att ha åsikter, även avskyvärda, är funda-
mentet i vårt liberala samhälle. (Hjelmstedt --)

Denna frihet tror jag inte någon av oss vill förlora och det oavsett på vilken sida vi
råkar sitt i de olika debatterna. Vad är det som säger att det är min meningsmot-
ståndare som anses ha fel och som därmed förbjuds att framföra sina åsikter? Det
kan ju lika gärna vara mina åsikter som ogillas och därmed förbjuds?





 Konklusion

Det är svårt att på ett så begränsat utrymme som en b-uppsats fånga hela spänn-
viden i detta mycket intressanta ämne. Ämnet är mångfacetterat och kommer för-
modligen att fortsätta att vara grund för åtskilliga uppsatser från olika
infallsvinklar.

När det gäller om jag fått några svar på mina frågeställningar, se under kapitel
Sye och frågeställning på sidan  i början av uppsatsen, så är det svårt att säga att
det finns något riktigt hållbart sätt att förhålla sig till när det gäller användandet av
yttrandefriheten. Speciellt ett förhållningssätt som håller i alla situationer. Möjligt-
vis skulle det vara att försöka att sätta oss in i den motsatta situationen och försöka
tänka oss in i om vi skulle stå på den sidan, skulle vi då vilja att våra åsikter eller
uppfattningar skulle bli förbjudna eller inskränkta?

När det gäller den andra frågan om hur vi bör tackla de oa oförenliga rättig-
heter som kommer i konflikt med varandra i samband med en frikostig tolkning
av yttrandefriheten, kan jag bara säga att det är något som vi för leva med i ett de-
mokratiskt samhälle. Det är yttrandefrihetens dilemma.

I min inledning av studien trodde jag mig kunna finna några hållbara punkter
som ovillkorligen skulle kunna hjälpa oss i vår strävan eer att kunna överbrygga
dessa ibland motstridiga rättigheter, men det var mycket svårare än vad jag ur-
sprungligen hade hoppats på. 

Dock tror jag att ett svar torde vara att försöka fostra människor, företrädesvis
via skolorna, redan tidigt att försöka förstå och sätta sig in i andra människors sätt
att tänka och argumentera och därmed minska det hot som många kanske tror sig
ställas inför när de konfronteras personer med diametralt annorlunda åsikter och
världbild än en själv har. Detta gäller både när det handlar om politik, religion eller
andra mindre laddade åsiktskiljaktigheter.
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