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Abstract 

This paper explains the relationship and different arguments concerning freedom of speech. It 

uses Swedish newspaper columns, such as editorial pages, as its main source. The paper is 

mainly based upon the work of John Stuart Mill and his book On Freedom and Thomas 

Hobbes work Leviathan. The main focus is to see if there’s any connection between the 

Swedish newspapers and the theories which in itself is based upon the two works. The method 

that was used throughout this thesis was a content analysis which means that all of the 

newspaper articles and columns were analyzed and put into three different categories with 

category number one being based upon John Stuart Mill and his ideas, and number three 

being based upon Thomas Hobbes. Number two worked as a middle way and combined both 

of the theories. In those separate categories they were read and analyzed after arguments. 

Arguments that were often recurring were the main focus and were also the ones that were 

used for the final conclusion. The conclusion was based on the articles and the output was that 

the majority of the articles actually went on the same line as John Stuart Mill and that a few 

would like to see some kind of restriction on freedom of speech. 

Keywords: freedom of speech, political theory, Swedish newspaper columns, John Stuart 

Mill, Thomas Hobbes
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1. Inledning 

Söndagen är en dag som inom kristendomen och judendomen betraktas som en vilodag. Inom 

islam finns det dock inte någon snarlik sed. Men söndagen den 11 januari 2015 stannade 

dessa seder och tidigare traditioner upp för att ge vika till något som hade inträffat fyra dagar 

tidigare, den 7 januari. Denna söndag spelade varken kön, ålder, religionsbehörighet eller 

dylikt någon vidare roll eftersom att det var denna dag som miljontals människor världen över 

hade samlats för att manifestera mot det attentat som hade inträffat i Frankrike fyra dagar 

tidigare, ett terrorattentat som var riktat mot satirtidningen Charlie Hebdo. 

Med sloganen ”Je Suis Charlie” tågade människor genom gatorna i många av Europas 

städer. Det har i efterspelet av attentat talats om att det var ett brott mot mänskligheten, då 

människor fick sätta livet till, men även mot yttrandefriheten då det skall få finnas en rätt att 

få uttrycka sig. Men vart skall gränsen dras för vad som får sägas respektive inte sägas? 

Lars Vilks har sedan publiceringarna 2007 fått leva under hot och med vakter som ständigt 

vaktar honom. Han är en man som har haft ett pris på sitt huvud och allt för ett par teckningar 

som gestaltade Muhammad. Oberoende utav detta så har Lars Vilks fortsatt att pressa gränsen 

för yttrandefriheten och för hur långt den kan gå, men har han gjort något som kan anses vara 

fel? Finns det något i hans teckningar som kan legitimeras och hållas som ansvarigt för dåd 

där en utgångspunkt kan vara att folk får sätta livet till? 

John Stuart Mill tog upp detta 1859 i sin bok Om Friheten där han förklarar att det 

nästintill inte skall finnas några hinder för yttrandefriheten. Men nästan 200 år innan, 1651, 

publicerade Thomas Hobbes en bok som hette Leviathan som påvisar kravet av en suverän. 

En suverän i Hobbes fall var någon som kunde skydda människan från sig själv. Ifall det inte 

fanns någon suverän, skulle människan kliva in i ett krigstillstånd och därför måste människan 

ha någon som kan reglera de från detta tillstånd som annars skulle uppstå. Denna suverän 

skulle hjälpa människan mot det och då faller även det skriva ordet inom detta. 

Dessa två representerar två sidor av spektrumet (Logue, 1973) John Stuart Mill som i 

princip ser en helt obegränsad yttrandefrihet och sedan Thomas Hobbes som vill ha en 

reglerad yttrandefrihet. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Det grundläggande syftet med denna uppsats är att undersöka hur svenska tidningars ledar- 

debatt- och kultursidor ställer sig mot attentatet mot franska Charlie Hebdo samt Lars Vilks 

teckningar som publicerades i Nerikes Allehanda. För att kunna analysera artiklarna kommer 

den teoretiska delen att utgå från John Stuart Mill samt Thomas Hobbes. Med detta som grund 
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kommer sedan en analys utav artiklarna att göras med utgångspunkten att bilda en förståelse 

över hur förhållandet är, men även vad som sägs samt hur tankegångarna förhåller sig till 

händelserna. Ambitionen är även att försöka koppla an två teorier som står i motsats till 

varandra och sedan applicera det i en modern kontext. Således så lyder frågeställningen: hur 

ställer sig svenska dagstidningar i debatten om yttrandefrihet? Och hur låter 

argumentationen för respektive emot en yttrandefrihet? 

2. Teorianknytning 

Syftet med teorianknytningen är att försöka få en djupare och bredare kunskap och förståelse 

för vad som ligger till grund för denna uppsats. Teorinanknytningen förutsätter att kunskapen 

och begreppen som framställs kommer att kunna användas vid senare tillfällen i uppsatsen 

och fungera som en röd tråd igenom. 

2.1 John Stuart Mills ”Yttrandefrihets”-tolkning 

John Stuart Mills Om Friheten ses idag som en grundsten i debatten om yttrandefrihet, där 

främst andra kapitlet behandlar just yttrandefrihetsargumentet, som kan ses som ett av de mest 

kända argumenten för yttrandefrihet (Petäja, 2006). Argumentet är indelat i fyra skäl och 

kallas för sanningsargumentet: 

 

För det första: Även om någon åsikt tvingas till tystnad kan den, såvitt vi vet, vara riktigt. Att 
bestrida detta skulle vara att tillmäta oss själva ofelbarhet. 
För det andra: Även om den åsikt som nedtystas är en villfarelse, kan den dock innehålla och 
innehåller mycket ofta en viss grad sanning. 
För det tredje: Det kan tänkas att den vedertagna åsikten inte blott är sann utan rymmer hela 
sanningen. Men om den inte får röna och verkligen röner ett intensivt motstånd, kommer 
flertalet av dess anhängare att omfatta den blott som en fördom med föga insikt om eller 
känsla för alla de förnuftsskäl som den grundar sig på. 
Och inte nog med det – för det fjärde: kommer själva åsiktens innebörd att löpa fara att gå 
förlorad eller avtrubbas och berövas allt levande inflytande på karaktär och levnadssätt. Det 
blir bara en dogm som bekänns med läpparna, för alltid verkningslös, en död bråte som 
belamrar marken och hindrar att någon verklig och djupt känd övertygelse spirar fram ur 
förnuftet eller den personliga erfarenheten. (Mill, 1984, s. 59 – 60) 
 

 
 

Det går här att se att Mill går hårt mot att få sin åsikt uttryckt. I det första argumentet 

hänvisar han t.ex. till att det t.o.m. i en lögn kan finnas en sanning och därmed måste den få 

komma till tal. Detta berikar ens kunskap och förståelse om hur och varför Mill kan ses som 

en förespråkare av detta argument (Petäja, 2006). Även ifall argumenten till en början kan ses 

som lätta att förstå, bortsett från språkbruket, ter det sig vid närmare läsning att argumenten är 

komplexa och innefattar ett djupare lager. Mill visar sig med dessa argument som en stark 
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förespråkare av att all typ utav yttrandefrihet skall få komma till tal och någon inblandning 

och censur skall inte få förekomma. Mill går vidare i Om Friheten och skriver: 

Att vägra lyssna till en mening emedan man är säker på att den är oriktig, är att anta att den 
egna vissheten är detsamma som den absoluta vissheten. Allt nedtystande av en debatt 
förutsätter att man betraktar sig som ofelbar (Mill, 1984, s. 24). 

 

I detta stycke går Mill hårt åt ”nedtystande” och menar att en individs säkerhet är den enda 

säkerheten. Med det så finns det bara en sanning och visshet, och det är individen som vägrar 

att lyssna som innefattar den vissheten. För att förstärka Mills argument till att alla skall få 

komma till tals, så går det att koppla an detta till hans första argument och det går då att se att 

det inte har någon betydelse ifall orden som sägs är oriktiga, de skall få komma till tals ändå. 

Även ifall det som sägs är en osanning så är det bra att låta den få komma till tals eftersom att 

den som kritiserar detta skärper sina egna ståndpunkter och kommer då till insikt med 

säkerheten i sina egna argument (Andersson J. , 2004). Samtidigt påpekade Mill att makten 

endast kan utövas korrekt ifall det sker mot att någon medborgare i samhället som kan såras 

av det. (Bot, 2012). Och eftersom att det skrivna ordet, åtminstone under Mills tid, var 

makten, så måste parallellen att ord är makt, vara väldigt väsentlig att dra.  

2.2 Thomas Hobbes ”Yttrandefrihets”-tolkning 

I sin bok Leviathan påvisar Thomas Hobbes en väsentlighet av att det finns någon som styr 

över en. Han menade på att människan måste vara försedd med någon som ser över dem, en 

suverän/auktoritet, och för att få denna trygghet/säkerhet så måste människan ge upp sin 

frihet. Enligt Logue (1973) så är människans primära behov att överleva och ifall det inte 

finns någon som ser över detta så kommer det leda till att människan dödar varandra. Det 

skulle råda ett alla mot alla krig, till följd av den frihet som finns i samhället. Detta är 

utgångspunkten för Hobbes människosyn, något som han kallar för ”naturtillståndet” och 

varför han anser att det bör finns någon typ utav auktoritär som kan skydda människan från 

sig självt. För Hobbes spelade inte suveränen någon fysisk roll, det hade i och med detta 

kunnat vara en monark lika mycket som en regering, men faktum kvarstod att det skulle 

finnas någon som hade den makten.  

Hur går detta att koppla an till yttrandefrihet? I Hobbes suveränstat så skalas människans 

frihet av och det innefattar även friheten att uttrycka sig (Logue, 1973). Han talar även i sin 

bok om något som han kallar för språkets bruk samt missbruk av språket. 

Enligt Hobbes (2004) används språket för att ”överföra vår mentala diskurs till en verbal 

sådan”. Detta är det som refereras som språkets bruk, men mot dessa bruk finns det även 
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missbruk. Med yttrandefriheten som ledord så är argument två och fyra av allra största vikt 

eftersom att de har en direkt koppling till yttrandefriheten.  

Vad Hobbes (2004) menade var att språket inte fick användas i ”bildlig bemärkelse” 

eftersom att det tenderar till att bedra människan. Finns det fler än en betydelse för samma ord 

så kan detta leda till förvirring och otydlighet, så därför bör ord vars definition har en 

fastslagen betydelse endast vara de som används.. Vidare menar Hobbes att språket inte får 

nyttjas för att såra varandra och det är väl just detta argument som kan fungera som 

utgångspunkt när Hobbes sätts i yttrandefrihetsspektrumet. För att koppla an till hans 

naturtillstånd så går det att se att människan, eftersom att den inte har någon som styr över 

den, kommer att använda det som krävs för att såra varandra och då är språket något som är 

centralt till följd av att natur har ”beväpnat” oss med tungan. Vidare hävdar Hobbes att det är 

upp till den ledande makten att bestämma vilken typ av censur som skall gälla och hur mycket 

det bör regleras samt vilka som skall godkänna trycken innan de publiceras (Mill D. V., 2002)  

Det går att se en distans mellan John Stuart Mill och Thomas Hobbes och hur de är 

radikala på sitt egna sätt. Senare forskning har inte gått så långt som att förespråka en totalitär 

yttrandefrihet baserat på en utav dessa två, utan det har istället skett en balans mellan dem 

båda. Det går därmed att väga både för-och nackdelar med båda sidorna. 

 

 

 

 

Figur 1. Detta schema visar förhållandet mellan de båda och kan användas som grund när 

den nya forskningen och dess teorier redogörs. 

3. Begreppsdefinitioner 

Begreppen som kommer att presenteras visar förhållandet mellan de olika aspekterna av 

yttrandefrihet. Dessa begrepp är relevanta för den senare forskningen, men även för uppsatsen 

i sitt senare stadium. 

 

3.1 Yttrandefrihet och autonomi 

När det talas om yttrandefrihet, så går det oftast att sätta i relation till någonting annat. Med 

autonomi så måste det finns en skiljlinje åt två olika typer utav autonomier: yttrandefriheten 

kan därmed ha ett instrumentellt värde samt ett intrinsikalt värde. Om fallet är så att 

THOMAS 

HOBBES: 

Pro-reglering 

JOHN STUART 

MILL: 

Avreglering 
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yttrandefriheten har ett instrumentellt värde så finns det inget värde i sig, värdet ges utav vad 

det sätts i relation med. Det går därmed att faktiskt inskränka någons yttrandefrihet till följd 

av att yttrandefriheten i sig inte har något värde (Andersson, 2004; Petäja, 2006). Individen 

sätter därmed värdet på yttrandefriheten och anser ifall den t.ex. är inskränkande. Ifall 

yttrandefriheten tar sig an ett intrinsikalt värde så finns det redan ett värde i sig. Eftersom att 

det redan då finns ett värde i sig, till skillnad från det instrumentella då ett värde sätts, så 

hänvisar det till att autonomin är att individen måste kunna få yttra sig fritt (Andersson, 2004; 

Petäja, 2006). Individen kan inte i detta bli inskränkt eftersom att det skulle leda till att dess 

värde förblir förhindrat. Det finns ett värde i sig redan och ifall någon förhindrar att detta 

värde, i detta fall talet, nyttjas, så innebär det att värdet i sig inte finns. Då har faktumet att det 

finns ett värde setts över. 

3.2 Yttrandefrihet och demokrati 

Yttrandefrihet och demokrati är länge något som har kopplats an och har sin grund i antikens 

Grekland och de demokratiska intuitionerna som fanns där (Ryan, 1973).  

När det talas om demokratiargument så går det inte att undvika att demokrati i sig är ett 

diffust uttryck och det skulle förmodligen krävas ett självständigt arbete om endast det. Men i 

detta fall så ligger utgångspunkten i att en demokrati så uppfylls några kriterier: det finns 

någon typ utav lag där val, lagar och dylikt regleras. Det måste finnas allmänna val samt att 

det måste finnas en valfrihet mellan olika kandidater. (Petäja, 2006). Med detta så går det 

även att tillägga att det finns en fri kommunikation mellan individerna samt att informationen 

bör tillges medborgarna.  Ifall en person kandiderar så går det inte att personen censureras 

eller inskränkas, då råder det ju inte en fri kommunikation. Detta kan kallas för det positiva 

demokratiargumentet (Andersson, 2004; Petäja 2006). Det negativa demokratiargumentet 

hänvisar istället till vem det är som skall övervaka censuren och ifall det på något sätt skall 

ske för att inskränka människan eller för att skydda den (Andersson J. , 2004). 

3.3 Yttrandefrihet och sanning 

Yttrandefrihet och sanning är den typen av frihet som John Stuart Mill talade om. Han 

påvisade att genom den öppna och fria diskussionen så skulle leda till att människan inte 

inskränks (Andersson J. , 2004). 

3.4 Tidigare forskning 

Den senare forskningen hämtar sin grund i teorier baserat på John Stuart Mills och Thomas 

Hobbes. För att väva samman den senare forskningen till Thomas Hobbes och John Stuart 
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Mill kan det underlätta med en tematisering utav forskarna och deras ståndpunkter. Ingen av 

de författarna som tas upp i detta arbete tillkännager sig som ortodox Mill respektive Hobbes 

anhängare, utan går istället på samma linje som en av författarna men implementerar sedan 

någon typ utav egen reflektion som gör att de distanserar sig från ursprunget. I figur 1 går det 

att se att många rör sig från de två utsatta polerna och istället rör sig mot mitten, även ifall det 

kan vara svårare att i något försöka placera ut de exakt. 

Joel Feinberg går på samma linje som Thomas Hobbes och förespråkar en inskränkning 

utav medborgarnas frihet och därmed även deras yttrandefrihet (Petäja, 2006). Feinberg 

hävdade att det bör finnas en statlig reglering för att begränsa medborgarnas frihet, men detta 

kan endast göras ifall medborgarna förbättras i den riktningen som staten har satt ut för dem. 

Detta kallar Feinberg för legal perfectionism (Petäja, 2006) och den utgår från ett statlig ideal 

som medborgarna lever efter. Idealet kan utgå från vilken ideologisk ståndpunkt som helst, 

men den grundläggande tankegången är här att det inte skall få finnas något som kan hota 

medborgarna och därmed idealet. Med detta så kan staten begränsa medborgarnas frihet, och 

därmed yttrandefrihet, ifall det hotar idealet.  

Enligt Feinberg (Petäja, 2006) så har därav idealet och staten ett samspel till följd av att 

staten styr över vad som får sägas respektive inte sägas utifrån den ideologin som de 

tillkännager sig. Feinberg använder t.o.m. ordet hädelse när han vill förklara något som med 

respektlöshet sägs mot någon som respekterar något. Vidare spinner han på med att förklara 

att något som värderas högt av lyssnaren även måste, av den som uttalar hädelsen, förtjäna 

den högsta respekten (March, 2012). Ifall det inte är här någon extern faktor som kan påverka 

att hädelsen sägs, i kontrast till när ordet regleras genom t.ex. censur, så är det här individen 

som skall ta vara på det som sägs. Feinberg hakar med detta på Hobbes språkargument som 

menar att språket inte skall används för att såra någon. 

David Van Mill (Mill D. V., 2002) hävdar att det vanligaste, och starkaste argumentet, mot 

Hobbes politiska suveränitets teori är att den inskränker människan och dess frihet. Denna 

suverän (i Hobbes skrift kallad Leviathan) hotar därmed människans frihet och kan liknas vid 

ett tyranni. Samma typ av tankegång, ifall Leviathan kan ses som staten, använder sig Thomas 

M. Scanlon av (Petäja, 2006) i sitt Autonomiargument 1. Han hävdar, i rakt kontrast mot Joel 

Feinberg, att staten inte skall beblanda sig överhuvudtaget. Detta eftersom att det leder till att 

människan ”tillägnar sig falska övertygelser” (Petäja, 2006). Till följd av detta så kommer 

människan att erhålla falsk tilltro samt att det kan leda till att människan drivs till att utföra 

skadliga handlingar (Koppelman, 2004; Petäja, 2006).  



7 

 

 

Alexander Meiklejohn och hans demokratiargument spinner vidare på det faktum att det 

finns ett folkets rätt. Demokratins grundläggande tankegång har redan redovistats och det är 

på den linjen som Meiklejohn går på. Yttrandefrihet är något som är centralt för demokratin 

och det är något som Meiklejohn menar, att folket i ett samhälle, för att kunna styra, måste ha 

tillgång till informationen (Asad, 2009; Petäja, 2006). Yttrandefriheten innefattar därmed att 

folket ska kunna kritisera den ledande makten, de ska kunna ha tillgång till informationen och 

de ska kunna bestämma vad som ska tillåtas eller förbjudas. Det är upp till individerna och 

inte en ledande elit eller en ledande makt att utgöra det. Alexanders Meiklejohns self-

government princip grundar sig på dessa grundläggande antaganden. En stark likhet finns med 

Mill och hans sanningsargument, och Meiklejohns self-government, då de båda hävdar att det 

finns en sanning. Det råder dock en problematik när det kommer till sanning och 

yttrandefrihet. Mill menar på att yttrandefriheten är att nå sanningen, t.ex. att osanningar skall 

få sägas då det leder oss till att förstå den riktiga sanningen, det gör oss säkrare. Meiklejohn å 

andra sidan menar att yttrandefriheten handlar om informationen som ges till oss (Petäja, 

2006). Individerna i ett samhälle skall alltså få ta del av det som skrivs och sägs och själva 

kunna påverka det. Går det inte, vilket det inte gör i Hobbes teori och de som går på samma 

spår, så raseras hela teorin om yttrandefrihet och demokrati. 

Av teorierna och kopplingen till Thomas Hobbes och John Stuart Mill går det att se att det 

finns en skiljelinje mellan dem. Den senare forskningen tillkännager sig inte som någon 

ortodox utan hänvisas till respektive, vare sig de själva gör det eller att andra gör det. T.ex. så 

liknas Meiklejohns self-goverenment teori med Mills sanningsteori. Vad som vid senare 

eftertanke kan ses är att Meiklejohns teori handlar om hur vi ska kunna ta del av information 

och kunna påverka. Men vilka blir då ”vi”? Yttrandefriheten kan endast skyddas ifall de gäller 

individer i ett samhälle och ifall det är yttranden som påverkar individerna (Petäja, 2006). 

Medan Mill hävde att ingenting skulle få regleras, menar Meiklejohn att en reglering inte bör 

får förekomma ifall det skadar individerna i samhället. På den punkten kan således inte 

Meiklejohn ligga på Mills sida i figuren. Desamma gäller för de andra forskningarna då det 

alltid finns en egen implementering som gör att de skiljer sig från vad som kan ses som 

grunden.  

3.5 Teori- och tidigare forskningskritik 

Forskningen kring yttrandefrihet är något som är väldigt utpräglat och som till synes har 

skrivits och gjorts väldigt mycket kring/om. Som utgångspunkt grundar sig den tidigare 

forskningen i teorier utfärdade av John Stuart Mill och Thomas Hobbes. Till följd av att detta 
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är teoribaserat så finns det en problematik med att det är uppfattningar som studeras. Thomas 

Hobbes bok Leviathan är en bok som är öppen för tolkningar som alla kanske inte 

överensstämmer med den generella linjen. Det går därmed inte att ha en specifik och 

överskådlig definition utav vad hans syn på yttrandefrihet är. Thomas Hobbes bok är även en 

bok som inte genomgående går igenom yttrandefriheten, utan rör endast ämnet i ett kapital. 

Förutsatt att Hobbes inte skrev mer om ämnet i senare kapitel så får det antas att hans 

ståndpunkt är som den för den tidigare forskningen samt för den här uppsatsen är – en mera 

reglerad yttrandefrihet. 

John Stuart Mills Om Friheten kan te sig som ett lättare verk att uppfatta, eftersom att den 

till sin allra största del har ett tema som den följer, men i vissa aspekter så kan den förfalla 

som komplex och invecklad. Vad detta genererar för den senare forskningen är att det kan bli 

problematiskt att veta ifall deras förförståelse är korrekt och därmed deras teorier. 

Dessa två böcker är skrivna 1651 respektive 1859 så det måste det påpekas att det kan 

finnas ord och paragrafer som kan uppfattas fel och tolkas fel. Det är ingenting som förutsätts, 

utan snarare något som påpekas till följd av att ord kan ändras och tappa sin ursprungliga 

betydelse med åren.  

Tolkningen som har gjorts i de senare forskningarna baseras på hur författaren själv 

uppfattar det. Vad detta kan generera är att denna uppsats baseras på felaktiga premisser och 

antaganden och i viss mån kanske inte överensstämmer med författarens huvudpunkt. Det kan 

liknas vid ett cirkelresonemang där teorierna uppfattas fel och därmed även den senare 

forskningen. Det är inget som förutsätts här, men den typen utav tankegång finns då det gäller 

teorier och dess uppfattning.  

Komplexiteten rörande den tidigare forskningen grundar sig i att en del utav forskarna inte 

kan ses som statsvetenskapliga, utan skriver under närliggande områden. Till följd av detta så 

kan te sig som att vissa uttryck och tankegångar inte är statsvetenskapliga, utan nästintill 

filosofiska. Den röda tråden som genomsyrar arbetet är dock utav en statsvetenskaplig 

karaktär, medan hjälpmedlet tillhör andraliggande ämnen.  

 

4. Den juridiska aspekten 

Den juridiska delen avser att fungera som en bro mellan de teoretiska delarna och den 

insamlade empirin. Eftersom att det i Sverige finns en juridisk reglering att följa så känns den 

väsentlig att nämna. 

I Sverige regleras yttranden i ett förhållande om tre: Regeringsformen (RF), 

Tryckfrihetsordningen (TF) samt Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) (Warnling-Nerep, 2011). I 
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vanlig mening kan det ofta te sig att allt yttrande utgår från det som finns tryckt. Även ifall det 

till en viss del stämmer, så innefattar detta förhållande mer.  

Regeringsformen symboliserar hela samspelet och är det som representerar alla typer utav 

yttranden. Eftersom att det är en regeringsform så går det begränsa den genom lagstiftning 

utav riksdagen (Warnling-Nerep, 2011). 

Regeringsformen går att reglera bort så finns det i yttrandefriheten förstärkta grundlagar 

som har ett starkare skydd och därmed blir svårare att reglera. Dessa är tryckfrihetsordningen 

samt yttrandefrihetsgrundlagen. När det talas om texter som är tryckta i skrift, eller på TV, så 

gäller normalt sätt någon av dessa två lagar (Warnling-Nerep, 2011). 

 

Figur 2.  Denna figur visar förhållandet mellan RF, TF och YGL (Warnling-Nerep, 2011, s. 

59).  

Yttranden per se utgörs utav hela cirkeln, men vissa yttranden går via TF och YGL och 

väger tyngre eftersom att de är grundlagsskyddande och kan därmed inte beslutas bort. Till 

följd av att TF och YGL är grundlagsskyddade så kan det inte verka som att de är heliga.  

Sverige, som demokrati, bygger på förutsättningen att yttrandefriheten är en rättighet. Den 

förutsätter att medborgarna i ett samhälle har rätten att yttra sig och har rätt till åsiktsbildning 

(Warnling-Nerep, 2011). 

Tryckfrihetsförordningen är en grundlag som omfattar tryckfriheten, dvs tryckta skrifter 

såsom t.ex. tidningar, böcker och sådant som produceras i större omfattning, men även 

skoltidningar och värnpliktstidningar. Innan dess rådde det censur i landet, vilket innebar att 

staten kontrollerade vad som publicerades i den mån att inget skulle kunna talas illa vid om 

staten eller de härskande  makthavarna (Warnling-Nerep, 2011).  

RF 

TF 

YGL 

Förhållandet mellan RF, TF och YGL 
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Tryckfrihetsordningen vilar på det grundläggande kravet att medborgarna i samhället har 

rätt att producera och distrubitera skrifter utan någon statlig inbladning. Staten får därmed inte 

hindra en medborgare från att publicera något. Samma sak gäller i t.ex. skolor, då kan inte den 

en rektor hindra en elev från att publicera en artikel i skoltidningen.  

Kritik har på senare tid riktats mot den ”tryckta skriften” till följd av ”modernare” skrifter 

såsom, e-böcker och e-tidningar. Även ifall lagen omfattar just tryckta skrifter så för det med 

sig att det är fysiskt tryckt och därmed kan elektroniska böcker och tidningar inte omfattas av 

samma typ utav regler. 

Eftersom att det går att bli fälld för bland annat förtal och hets mot folkgrupp så påvisar det 

att den öppna dialogen som finns i Sverige inte är helt oberoende av lagrummet. Det finns 

därmed lagar och restriktioner att falla tillbaka på. Desamma gäller för ifall information om 

landets säkerhet säljs i syfte att skada landet. Att mena att det i Sverige råder religionsfrihet 

kan te sig som problematiskt till följd av att de inte betyder att någon har rätt att skända eller 

kränka någon annas religion eller syn på religion. Det går därmed inte att gå runt och dela ut 

pamfletter med ett kränkade innehåll och mena på att man som individ har rätt till det 

eftersom att det råder yttrandefrihet i landet. Det kan verka som att dessa uttryck i viss mån 

tar ut varandra och motarbetar, snarare än att samarbeta. 

 

5. Metod 

Metoden som kommer att användas i den här uppsatsen är en kvalitativ textanalys. 

Anledningen till att det blev en textanalys faller under ramen för att med denna uppsats finna 

de centrala delarna i debatt- ledar- och kultursidor. I det textanalytiska området finns det två 

typer av frågeställningar: systematiserade samt kritiskt granskande (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson, & Wängnerud, 2005).  

Med andra ord så skulle det kunna gå att göra en intervju för att få fram svar eftersom att 

det är argumenten som är tyngdpunkten, inte vem som uttrycker de. Problematiken med att 

göra intervjuer är omfattningen som den skulle generera.  

För denna typ utav uppsats så kommer den systematiserande frågeställningen att användas. 

Den utgår från att klargöra, logiskt ordna samt klassificera texter (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson, & Wängnerud, 2005). Vad som kan ses som väsentligt är att försöka finna en röd 

tråd eller ett ställningstagande från de debatt- ledar- och kultursidor som läses. Av de artiklar 

som valts så är det viktiga att försöka finna hur författarna själva ställt sig till frågan om 

yttrandefrihet och hur deras tankegångar gått kring ämnet yttrandefrihet, men även ifall de har 



11 

 

 

ändrats något i och med händelserna i Frankrike och händelsen med Lars Vilks. Fokus läggs 

därmed på vad som faktiskt sägs och vad någon tycker snarare än vem som tycker något.  

5.1 Genomgång utav materialet 

Utgångspunkten för att finna materialet var debatt- ledar- och kultursidor från fem stycken 

svenska dagstidningar; Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Svenska Dagbladet samt 

Sydsvenskan. Anledningen till att valet föll på dessa var för att dessa tidningar gav mest 

resultat i sökningen om yttrandefrihet. Anmärkningsvärt var dock att TT Nyhetsbyrån hade 

fler resultat än Expressen och Aftonbladet, men användes aldrig som en källa eftersom att det 

inte fanns någon debatt- ledar- eller kultursida att utgå från. Länstidningar gav mindre utslag, 

vilket resulterade i att även de inte kom till användning.  

Materialet hämtades från sökmotorn Retriever. För att finna en balans i valet utav artiklar 

var utgångspunkten från början att försöka få med ett jämt antal artiklar från varje tidning som 

möjligt, men det visade sig vara svårt eftersom att vissa tidningar fick mindre utslag än andra.  

Som sökord användes yttrandefrihet i samband med ”je suis charlie”, ”charlie hebdo” 

samt ”lars vilks”. Dessa var de enda sökorden som gav träffar som hade någon relevans för 

uppsatsen. Andra sökord som användes var ”blasfemi” och ”grundlag”, men ingen av dessa 

hade någon relevans eller kopplade endast an till redan utvalda artiklar.  

Precis som (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2005) menar så är det optimala 

att söka igenom allt relevant material, men en begränsning som stöttes på tidigt i sökandet var 

omfattningen av artiklar som kom upp. Fallet med Charlie Hebdo och Lars Vilks är 

omfattande händelser som nämnts mycket. Likaså gäller det med yttrandefriheten, så tidigt 

framgick det att begräsningar var tvungna att göras för att inte få så omfattande stora mängder 

artiklar att jobba med. Många utav artiklarna som kom upp handlade således om fallet och 

hade en mer nyhetsförankrad karaktär och är inget som är utav intresse för uppsatsen. De 

huvudsakliga aspekterna har redan lagts fram och i ett fall som det med Charlie Hebdo och 

Lars Vilks känns det som att folk redan har en grundläggande koll på vad som har hänt och 

kräver därmed inget djupgående händelseförlopp som beskriver exakt vad som har hänt. 

 

5.2 Begräsningar utav materialet 

Begräsningarna var något som tidigt förutsattes och det skulle utgå från just debatt, ledar- och 

kultursidor till följd av att det är på dessa sidor som en tankegång återfinns och ett personligt 

ställningstagande. Även ifall det är argumentationen som i dessa sidor är det väsentliga så bör 
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det påpekas att det fanns artiklar vars författares namn inte stod utskrivet och därför går det 

inte att benämna artikeln med en författare, utan det står endast titeln på artikeln. 

Eftersom att det sällan finns någon personlig förankring i nyhetsartiklar samt att de är mera 

innehållsrika när det kommer till fakta angående ett fall eller en händelse så togs dessa aldrig 

upp som någon väsentlig källa.  

Denna uppsats utgår från att analysera personliga, men även i vissa fall en tidnings, 

ställningstagande till de två separata händelserna. Anledningen till detta är just att det på vissa 

utav dessa artiklar inte namnges vem som har skrivit den, utan det kan t.ex. stå Oberoende 

liberal.  

Vid användandet utav sökordet yttrandefrihet blev det totala antalet träffar 765. Första 

begränsningen gjordes till i år, 2015, vilket resulterade i 746 artiklar, bortsett från en artikel 

som var från år 2006.  

Antalet artiklar avgränsades till de tidningar som valts ut. Fördelningen såg ut på följande 

sätt (med antalet högsta träffar överst): 

Dagens Nyheter: 41 

Sydsvenskan: 33 

Svenska Dagbladet: 32 

Expressen: 25 

Aftonbladet: 23 

Bland dessa är det noterbart att det gäller alla artiklar innehållandes orden yttrandefrihet, 

charlie hebdo samt lars vilks, därmed var det nödvändigt med andra avgränsningar och denna 

gång till det som skulle gynna uppsatsen, nämligen debatt-ledar-och kultursidor. 

 Eftersom att det är i Retriever inte går att välja vilken sida som det skall sökas efter, så 

fick sökningen göras manuellt. Som utgångspunkt utgicks det ifrån att ledarsidorna hittas 

väldigt tidigt i tidningarna som jag har valt att använda mig utav, generellt vid sidan 2 (detta 

baseras på de tidningar som ligger till grund för denna uppsats, det går dock inte att med 

säkerhet att fastställa att fallet är så.)  

Vissa sökningar innehöll ordet ledare, medan andra inte gjorde det.  Var  det någon artikel 

längre in i tidningen, generellt vid sidan 10 – 16, så utgicks det ifrån att det var en 

nyhetsartikel och lästes därmed aldrig. 

Av dessa så avgränsades relevanta artiklar till följande: 

Aftonbladet: 1 

Dagens Nyheter: 4 

Expressen: 9 
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Svenska Dagbladet: 6 

Sydsvenskan: 3 

 

Artiklarna tematiserades därefter i tre stycken kategorier. Kategori ett (Frihet utan ansvar) 

motsvarar en fri yttrandefrihet, mycket likt den som John Stuart Mill talade om, medan 

kategori tre (Begränsad frihet) går på samma linje som den Thomas Hobbes talade om. 

Däremellan finns kategori två (Frihet under ansvar) som utgår från en Mill-liknande 

yttrandefrihet men med vissa begräsningar samt att det kan ses som något som står mellan de 

båda polerna. Anmärkningsvärt är att det inte finns någon generell linje som en viss tidning 

går på, utan att det kan även inom samma tidning kan finnas skiljelinjer beroende på vem som 

har skrivit ledar- och debattinlägget. Även noterbart är nyaseringen som finns i kategorierna. 

Artiklarna lades sedan i en specifik kategori, men även inom denna kategori så skedde det en 

viss kategorisering, eller nyansering, då ingen av artiklarna är lika, men vissa går på samma 

linje. I kategori 2 fanns det artiklar som rörde sig mera mot John Stuart Mill och hans teorier, 

medan andra rörde sig mer mot Thomas Hobbes och hans teorier, men dessa artiklar har sin 

förankring i någon typ utav reglering. 

Vissa av dessa artiklar har ingen författare och kommer därmed endast att benämnas som 

författaren tycker eller att det står utskrivet t.ex. ledarsidan anser följande. 

Något som uppstod under kategoriseringen av dessa artiklar var att vissa av de passade 

under mer än en kategori, vilket gjorde det problematiskt att placera de under en specifik 

kategori. Som tidigare nämnts så det skall ske en logisk ordning samt klassificering utav 

texterna och det gjorde till slut att den grundläggande tråden i artikeln fick avgöra vart den till 

slut hamnade. Med det som utgångspunkt så fick två stycken artiklar placeras under två olika 

kategorier med hänvisning till att det i den artikeln fanns argument för och mot 

yttrandefriheten. 

5.3 Källkritik 

Något som stöttes på tidigt i uppsatsen var legitimiteten utav artiklarna. Uppsatsen ämnar 

undersöka synen, och främst argument, för respektive emot yttrandefrihet. Artiklarna som 

valdes är artiklar som utkom 2015, bortsett från en, och som främst relaterar till händelsen i 

Frankrike samt händelserna med Lars Vilks. 

Problematiken som uppkom var ifall artiklarna, utifrån händelserna i Frankrike, valde att 

anta ett visst ställningstagande, eller ifall de hela tiden har utgått från det. Denna händelse, 

tillsammans med Lars Vilks-incidenterna, har fungerat som en utlösare för diverse antaganden 
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om yttrandefriheten och hur och främst ifall, den bör regleras. Med detta så går det att ha i 

åtanke att vissa av dessa artiklar, och ställningstaganden, har gjorts efter händelserna. Det kan 

t.ex. vara svårt att som medmänniska inte låta sig hänföras av bilderna från Frankrike och 

offren.  

Sökandet utav artiklar på ordet yttrandefrihet genererade endast hittills i år 3103 stycken, 

de två föregående åren har resultatet varit 3345 för år 2014 samt 3001 för år 2013. Det går 

klart och tydligt att se att det redan i år har överstigit 2013 års resultat. Varför detta kan te sig 

som något diskutabelt är för att veta hur legitimiten i artiklarna och dess författare förhåller 

sig. Händelsen i Frankrike har onekligen blommat upp och fött en diskussion, och med offer 

och terror som påvisar att det har faktiskt hänt något kan det vara en stor chans att många 

väljer att ställa sig bakom en yttrandefrihet. 

Hur författarna har ställt sig till yttrandefriheten kan baseras på detta och det kan likaväl 

vara så att bilderna, och offren, har skapat en bild av vad som bör tyckas. Det går dock inte att 

fastställa att det faktiskt förhåller sig på det viset, men att händelserna har skapat en gnista är 

inte omöjlig.  

Problematiskt för just den här uppsatsen var ifall händelserna hade spelat en stor roll för 

artikelns utkomst. Med det sagt så går det dock inte att avvisa sig det faktum att denna uppsats 

är en uppsats som bygger på vad som sägs och inte vem som säger det. Det går därmed att 

utesluta att det som i vanlig källkritisk anda skulle kunna ses som problematiskt, att någon 

icke-neutral uttalar sig, är till något problem. Det är faktiskt det som gynnar denna uppsats.  

Valet av tidningar skulle kunnat ha utökats till ett större antal, men det föll endast till de 

fem större tidningarna. Anledningen till detta var för att ”mindre” tidningar, såsom 

länstidningar och lokala tidningar, inte hade så många ledar- debatt och kultursidor gällande 

detta. De större tidningarna skrev mer utpräglat om det under en längre tid snarare än att ta 

upp det någon dag efter händelsen. 

 

6. Artiklarna 

Härnedan kommer ett antal artiklar, 23 stycken till antalet, att presenteras utefter 

ställningstagande till debatten om yttrandefrihet. Ordningen som kommer att följa är den; 

frihet utan ansvar, frihet med ansvar samt begränsad frihet. Av dessa så kommer 

fördelningen till respektive kategori att vara följande: frihet utan ansvar (14 stycken), frihet 

med ansvar (5 stycken) samt begränsad frihet (4 stycken). 
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6.1 Frihet utan ansvar 

Med frihet utan ansvar så kan kopplingen dras till John Stuart Mill och hans syn av 

yttrandefriheten och hur den behandlar ämnet yttrandefrihet som en grundläggande faktor för 

individen. Den förutsätter att yttrandefriheten skall vara fri och obegränsad. Ifall den 

inskränks så inkräktar det på personen i sig samt den personliga sfären. Mills 

sanningsargument grundar sig i att det bör finns en så minimal begräsning som möjligt. För 

att finna en koppling i dessa artiklar till Mills teori så går det att se hur de rör sig mot en 

obegränsad yttrandefrihet och hur de vill att denna obegränsade yttrandefrihet skall nås. 

Ansvarstagandet ligger då inte i vad som publiceras, utan det är upp till individen som nyttjas 

av det att i en egen sfär bilda sin egen uppfattning och hur dennes påverkan till det är. 

Carina Rydberg skriver i Aftonbladet (14 januari 2015) att yttrandefriheten är något som 

individen har och något som den själv väljer och ifall det blir ett för stort förtryck på det så 

kommer att leda till att människan får mindre fri vilja.  

Det talas mycket om att dessa dåd är ett hot mot det fria ordet, och det är något som många 

av artiklarna tar upp. Vad som kan ses som problematiskt är att det gäller religion, något som 

är kontroversiellt och som uppfattas olika av olika individer. Både ledar-och kultursidan i 

Expressen den 8 januari 2015 menar att satirteckningarna skall få publiceras eftersom att det i 

ett ”fritt samhälle måste man även kunna driva med religion”. Anledningen till dåden grundas 

därmed inte i själva motiven på teckningarna, utan de grundar sig i att fundamentalister agerar 

som de gör mot sådant som ifrågasätter deras religion och dess värdesättningar. Deras 

världsbild är det som blir ifrågasatt. Özz Nûjen (Expressen 8 januari 2015) menar att det kan 

bli svårt att tala allvar om något ifall man inte kan skämta om det. I en demokrati, där 

yttrandefriheten värdesätts som en grundpelare, måste människan lära sig att leva med att bli 

kränkt.  

Eftersom att yttrandefriheten är så pass fundamental så är det viktigt för människor att inse 

att det med allra största sannolikhet alltid kommer att finnas en grupp utav individer som 

kränks utav det som sägs. För att yttrandefriheten skall få vara yttrandefrihet så måste den 

vara obekväm och trampa folk på fötterna. Ifall det på något sätt inskränks så kränker det 

människan och dess frihet och vad det gör är att det förflyttar gränserna över vad som får 

sägas och inte sägas. I fallet med Lars Vilks så kan hans konst ifrågasättas, om det ansågs vara 

stötande, såg bra ut, så dåligt ut etc., men aldrig individens frihet att yttra sig. Ifall samma 

problematik skall appliceras till Charlie Hebdo så gäller det att förstå att det är en satirtidning 

vars rötter grundar sig i en provokativ och upprorisk grupp. Det ligger därmed i deras natur att 

provocera.  
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En annan viktig aspekt av detta är att det ses som en attack mot det fria ordet. Väldigt 

många av dessa sidor använder ordet attack som något som manifesterar sig i att det är något 

våldsamt som har hänt mot yttrandefriheten. Och det är viktigt att ha i åtanke att folk har fått 

sätta livet till för att skydda den frihet att få yttra sig. Med denna yttrandefrihet så gäller det 

att stå upp för andra, och inte bara för en händelse.  

Sakine Madon skriver i Expressen (den 17 januari 2015) att fler måste ta till striden för att 

stå upp för yttrandefriheten. Vidare menar Sakine på att många har anslutit sig till det som 

hände i Frankrike, men inte alls lika många när det t.ex. gällde Lars Vilks rondellhundar. Dan 

Jönsson (Dagens Nyheter fredag den 20 februari) går på samma linje och frågar sig vilken 

yttrandefrihet är det som vi försvarar och besvarar den med att det inte är Lars Vilks i alla fall. 

Det går med detta att utgå från att författarna menar att det måste finnas en gemensam 

uppslutning för yttrandefriheten. Det går inte att människor står bakom en typ av 

yttrandefrihet, men inte en annan. På detta sätt kommer det att bli en obalans mellan vad som 

får sägas samt inte sägas. En yttrandefrihet är därmed en helhet och inte smådelar som sedan 

bildar en stor. Det som faller innanför ramen av Charlie Hebdo faller även innanför ramen av 

vad Lars Vilks gjorde. 

Som svar på att det har skett en attack mot det fria ordet så kan man tänka sig att fler borde 

tona ned läget med att fortsätta publicera satitidningar och bilder, men det är något som inte 

riktigt kan appliceras i debatten. Eftersom att själva gränsen för yttrandefrihet har förflyttas 

till följd av dessa händelser så har även vad som är acceptabelt att publicera även förflyttats. 

Många tidningar i västvärlden valde att inte publicera bilderna som Charlie Hebdo 

publicerade och samma sak gäller även Lars Vilks bilder. Anledningen till detta ter sig vara i 

att de själva kompromissade en attack mot sig själva före yttrandefriheten. Något som Charlie 

Hebdo inte gjorde. För att motverka detta valde tidningar att inte publicera bilderna, men 

ledarsidan i Expressen (8 januari 2015) menar att det är just det som skall göras för att 

motverka attacken: 

 

Röster kommer nu säkerligen att höjas för att tidningen agerat okänsligt. Men ansvaret för 
denna dödliga attack kan inte läggas på offret. I ett fritt samhälle måste man även kunna driva 
med religion. När yttrandefriheten är under attack kan vårt svar inte vara mindre 
yttrandefrihet. Svaret på attack måste bli fler teckningar – inte färre. (Expressen, 2015, 8 
januari) 
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Därmed måste det finnas en typ utav gränsöverskridande moral, där fler människor måste 

sluta sig bakom yttrandefriheten och anamma den grundläggande faktorn att det är 

människans rätt att yttra sig. 

Ett annat sätt motverka att gränserna förflyttas kan vara att motverka den självcensur som 

kan ibland kan uppstå. Anna Dahlberg och Karin Ohlsson skriver i Expressen, i två separata 

artiklar, (den 15 februari 2015) att självcensuren leder till att människor inte kan identifiera 

sig med vad som skrivs och kan därmed inte heller kunna uttrycka sig eftersom att man måste 

anpassa sig till de ramar som har satts ut. För att exemplifiera så kan man utgå från att det 

med stor säkerhet var tidningar som ville publicera bilderna men avstod eftersom att de på 

något sätt inte ville ses som en hotbild för extremistgrupperna. Ifall självcensuren blir för stor 

så kommer ingen att våga kliva över gränserna och då kan det därmed inte heller bli någon 

debatt och det som skrivs kommer endast falla innanför vad som är rimligt att skriva om. I 

den offentliga sfären så kommer ingen att våga visa sin identitet och rädslan för att något kan 

komma att hända kommer att börja äta sig in. Denna ovilja att publicera märktes främst i 

västerländska tidningarna vilket kan ses som konstigt eftersom att utan bilderna blir själva 

helhetsbilden till attentaten väldigt obegripliga. 

Vidare hävdar Anna Dahlberg att många lever med tanken att ifall vi slutar att provocera så 

kommer allt att bli bra igen. Problemet med detta är att vi viker oss och låter ett sorts samhälle 

ta över vårt samhälle. Detta samhälle är en typ av samhälle som präglas av en defensiv 

offentlighet där terroristers krav har vägts in i samhället eller som Anna menar, 

”internalisera[t]s”. 

Hur man än vrider och vänder på det så kommer alltid riskerna överväga och kommer att 

bidra till att självcensuren stärks. Sanna Rayman (Svenska Dagbladet, 16 februari 2015) 

använder balansräkning för att illustera hur stora riskerna är och där blir yttrandefriheten är en 

minuspost. Detta visar hur pass stark självcensuren är och hur den bidrar till att tysta ned. 

Istället för att publicera så har fler valt att inte göra det i utbyte mot ”lugn och ro”, för priset 

som kan få betalas för att publicera något kontroversiellt kan ibland vara ens liv. Magnus 

Ranstorp och Peder Hyllengren skriver i Expressen den 8 januari 2015 att Lars Vilks konst får 

tolkas hur den vill, men att det är hans oersättliga rätt att i en demokrati få framföra vad han 

vill. Vidare menar de att det uppstår ett dilemma med yttrandefriheten; ena sidan kräver att vi 

står upp för yttrandefriheten och demokratin och inser värdet av de både, medan den andra 

sidan menar på att problematiken som uppstår vid ett för öppet samhälle kan leda till 

våldshandlingar. 
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Självcensuren visar på en rädsla som finns och som grundar sig i det våld som visas mot de 

som publicerar. Ledarsidan i Expressen den 9 januari 2015 menar att denna rädsla visar sig 

och manifesterar sig till följd av att tidningar och publicister väljer att dra tillbaka, 

tabubelägga och stryka kontroversiella ämnen. För att motverka dessa hot mot 

yttrandefriheten så krävs det att människor ställer sig bakom den, oavsett vad det är för typ.  

I praktiken så är våldet en grundfaktor när det kommer till censuren och det bidrar även till 

att folk inte yttrar sig. I fallet med Lars Vilks så har en hotbild mot honom funnits sedan 2007, 

vilket har lett till att föreläsningar har ställts in till följd av säkerhetsskäl. En inställd 

föreläsning är därmed också en föreläsning hävdar ledaren i Expressen den 28 februari 2015, 

med hänvisning till att det visar tyngden i våldet och hotbilden. Vad det här generar är en bild 

av att yttrandefriheten är sekundär och att det istället visar ett defensivt ansvarstagande. För 

att motverka detta är det därför ännu viktigare att låta Lars Vilks få föreläsa.  

Flertalet av dessa artiklar, i kategori ett, tar upp problematiken med att inte publicera något 

och hävdar att det enda som kan göras för att motverka att fler händelser sker är att fortsätta 

publicera och att fortsätta att driva. Eftersom att friheten att yttra sig är en grundläggande 

tankegång så kan den inte förhandlas bort, oberoende av händelseförlopp. Ledarsidan i 

Dagens Nyheter (2 mars 2006) menar att människan har ett antal fundamentala rättigheter 

som inte skall kunna ersättas mot något annat, något som Anna Dahlberg även hävde med att 

ett samhälle har internaliserats.  

6.2 Frihet under ansvar 

Medan frihet under ansvar tar sig en mer liberal och väldigt frienlig syn på yttrandefrihet och 

menade på att ordet är något som är en mänsklig grundläggande faktor och därmed inte borde 

inskränkas, så finns det vissa restriktioner med frihet under ansvar. I den tidigare forskingen 

så faller detta till att de står mellan John Stuart Mill och Thomas Hobbes, men med inslag av 

vissa nyanser. Det är inte helt lätt att placera ut någon under en specifik kategori, utan oftast 

så rör de sig på skalan lite mer mot någon av dessa. Det visades exempel på ledar-och 

debattsidor där författarna hävdade att det ibland kan vara bra att provocera eftersom att 

människan kan göra det. Det går därmed att i viss mån utgå ifrån att människan ska bara för 

att den kan. Dessa regleringar kan till exempel hänvisas till bland annat juridiska restriktioner 

och vad som finns lagstiftat. I en medborgerlig anda så går inte allt att publicera. När det 

kommer till debatt- ledar- och-kultursidor så präglas dessa, till ens främsta del, av personliga 

åsikter och i vissa fall även tidningens åsikter. Men som individ i samhället skulle det inte gå 

för sig att till exempel sälja information gällande landets säkerhet eller att vissa uttalanden 
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kan liknas vid hets mot folkgrupp. De juridiska aspekterna begränsar därmed yttrandefriheten 

och tillrättavisar författarna att det som skrivs sker under ett ansvar. 

 Författarana till dessa sidor menar fortfarande att det är en grundläggande rättighet 

människan har att få yttra sig, men, att detta bör ske med någon typ utav reglering. Med 

regleringar så visar människan att det finns ett samspel med resterande grupper i samhället.  

Fredrik Virtanen (Expressen, 21 februari 2015) ifrågasätter just varför det publiceras bilder 

som på något sätt kränker en annan. Människan har en frihet att yttra sig, men varför bör den 

rättigheten infinna sig hos oss ifall den används till att skada. Ifall det finns incitament att 

publicera något som ”sparkar nedåt” så har ju hela vitsen med yttrandefrihet missförståtts 

och leder inte till något som är ”bra” och faktiskt kan nyttja människan. Endast för att det 

finns tillgång till att göra något, så bör det inte till fullo utnyttjas eller användas i något vars 

syfte är att skada. 

En provokation medför, i naturlig följd, att någon eller några, kränks och det är det som är 

väsentligt med den, annars kan det inte ses som en provokation. Måste därmed alla 

provokationer ha en utgångspunkt på människans bekostnad? Det går att approximera att en 

kränkning gällande någons religion baseras på hur individen ser någon annan skriva, tala, et 

cetera, nedlåtande om dennes religion. Johan Lundberg skriver i Expressen 18 februari 2015: 

 

Men hur vet vi att den kränkning som en muslim känner inför vetskapen om att det existerar 
en nedlåtande avbildning av profeten är så mycket större än den vämjelse som en katolik 
känner inför kränkande bild av påven? Jo, magnituden av kränkningen mäts genom det våld 
och de hot som kränkningen ger upphov till. Ju mer exempellöst våld och dödshot, desto 
allvarligare kränkning. (Lundberg, Expressen, 2015, 18 februari) 

 
 
 

Detta visar just hur pass viktigt det är att inte påfresta någon att utföra våldshandlingar. 

Det visar även att kränkningar mäts i det våld som uppstår efter. För att koppla an till Lars 

Vilks så går det att förstå hur pass allvarlig situationen med honom är ifall man kollar till de 

rent våldsliga aspekterna; han lever under hot, han har fått ställa in föreläsningar, han har 

livvakter runt sig, et cetera. Det går därmed inte att till fullo tala ut om allt eftersom att 

kränkningsnivån blir högre ju öppnare skalan på yttrandefriheten vidgas.  

När det är gällande islam, och främst Muhammadavbildningar, så hänvisas det till att 

avbildning inte får ske och det är det som ligger till grund för dessa attacker. Slutsatsen av 

detta är att det finns en mängd trotjänare som har tagit sig så illa vid av dessa avbildningar att 

det enda sättet att återgärda detta har varit att ta till våld. Johan Lundbergs slutsats är att på 

samma sätt som kristendomen genomgått hån och dylikt, men sedan anpassat sig, så bör 
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förutsättning vara att även islam kommer att göra det. De måste anpassa sig till hur världen 

ser ut idag och hur yttrandefriheten är.  

Även ifall Magnus Ranstorp och Peder Hyllengrens debattinlägg (Dagens Nyheter 6 

februari 2015) behandlas under frihet utan ansvar så nyanserar den även en problematik som 

utkräver att det finns en frihet som ges under ansvar. Detta ansvar utgår från att våga bemöta 

”de mörka ideologiska krafter[na]” som oros härjar i vårt samhälle. Precis som Johan 

Lundberg menar i Expressen (2015, 18 februari) ”men på samma sätt som kristendomen har 

förändrats som en konsekvens av att ha provocerats i dramer, romaner och bildkonstverk 

under flera hundra år, bör vi förutsätta att islam kan anpassa till det moderna samhällets 

grundvillkor, däribland yttrandefrihet” 

Så menar Magnus Ranstorp och Peder Hyllengren i Dagens Nyheter (2015, 6 februari): 

Vi står inför en dubbel utmaning där vi måste stå upp för yttrandefrihet och demokrati även 
under under hot och terror, å andra sidan måste vi strategiskt bemöta de mörka ideologiska 
krafter som kommer av oroshärdar i vårt närområde och med globaliseringens krafter skapar 
sekteristiska konflikter, spänningar och polarisering i våra städer. (Ranstorp och Hyllengren, 
Dagens Nyheter, 2015, 6 februari) 
 

 

Polariseringar kommer som en följd av de hot och den terror som drabbar folk i ett 

demokratiskt samhälle. Och eftersom att yttrandefriheten kan ses som en grundförutsättning 

för att demokratin skall kunna fortgå, så ifrågasätts även den och får finnas under terror. 

Därav så bör polariseringen kunna avskaffas ifall den extrema grenen av islam upphör och 

kan anpassa sig till ”det moderna samhället”. Bengt Silfverstrand säger i Sydsvenskan 

(2015, 21 april) ”yttrandefriheten måste vara en frihet under ansvar”. 

6.3 Begränsad frihet 

En yttrandefrihet kan ske utan något som helst ansvar, men även under ansvar. Denna 

kategori hänvisar till att visa den begränsade yttrandefriheten. Som utgångspunkt så nämns 

Thomas Hobbes och ett kapitel ur hans verk Leviathan. Den förutsätter att någon typ utav 

reglering bör finnas mot yttrandefriheten. Ifall denna frihet inte inskränks så kan det i det 

stora leda till ett allas-krig-mot-alla. Därför måste människan infinna sig i att någon måste 

styra över den. Med avseende till yttrandefriheten så menade Hobbes att ord inte skall 

användas för att såra en annan och därför behövdes det någon, eller något, som kunde reglera 

vad som publicerades. Med det hänvisade han till Leviathan. 

Även ifall det idag inte ses som att någon styr över vad som skall sägas, så menar 

författarna till dessa artiklar att det skall finnas en moral som bör styra över vad som får sägas 

och publiceras, snarare än en fysisk gestalt, som Hobbes menade. Artiklarnas röda tråd 
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genomsyras av att ”vi har rätt att häckla – men vi behöver inte alltid utöva den rätten eller ta 

oss den friheten” menar Fredric Karén i Svenska Dagbladet (2015, 8 januari).  

Friheten att häckla, eller att provocera som det i en annan bemärkelse kan ses som, är något 

som individen har rätt till, men det är inte alltid som det behövs det att göras. Lena Andersson 

skriver i Dagens Nyheter (2015, 21 februari) följande ” ifall alla avstår från att göra det som 

någon tycker sälskilt illa om blir det ganska tyst, men det blir rättvist” och härmed visas det 

vad som egentligen bör vara förutsättningen. Att ingen ska behöva ta åt sig eller komma till 

skada. Men följande scenario är inte troligt i alla lägen, det kan det omfattande våldet mot 

Lars Vilks och Charlie Hebdo visa på.  

Per Gudmundson går på samma väg och skriver i Svenska Dagbladet (den 9 januari 2015) 

att han personligen undviker att publicera något som kan ses som stötande eller kränkande. 

Det går därmed att påvisa att självcensuren har en vital roll i yttrandefrihet, det begränsar 

författarna att ge sig till stånd samt att få utlopp för sina åsikter. Vidare menar han att det är 

något som ligger i den svenska kulturen och att svenskarna genom historien har hållit sig 

neutrala för att undvika att hamna i kläm. 

Båda dessa dåd har sitt fundament i häcklande av religion, något som för en extremist kan 

ses som gravt kränkande. Det ifrågasätter världssynen som den individen har. Vidare så går 

det att förutsätta att de som drabbats av detta måste ”ge igen”. Det är dock inte alls en 

självklarhet att religion måste skändas eller häcklas, men i en demokrati så vilar sådana utspel 

på grundantagandet att vi faktiskt kan göra det. Vi har till viss del rätt till det: 

 

Det är inte alls självklart att man ska häckla religioner. Eller att man ska publicera 
skämtteckningar på profeten Muhammed eller på jihadistledare. Men alla sunda demokratier 
vilar på fundamentet att det är vår rätt att göra just detta. Vi har rätt att ifrågasätta. (Karén, 
Svenska Dagbladet, 2015, 8 januari) 
 

 

Vi kan därmed göra det, men det är inte alltid som det behövs eller som det ens är 

nödvändigt. I vissa fall kan det med god sannolikhet ses som onödigt. Med Charlie Hebdo 

som exempel så kan man utgå från att det redan innan dådet var mycket som stod på spel, 

livvakter utanför byggnaden påvisar detta, och därför går det att ifrågasätta varför de fortsatte 

att håna eller kritisera religion, något som faktiskt har visat sig vara själva grunden till att de 

hade beskydd. Helt enkelt för att de kunde, och det är något som de har hyllats för, de tog sig 

därmed den grundläggande yttrandefriheten och utnyttjade den till fullo. Människan har 

faktiskt rätt att välja vad vi vill säga och får sedan ge uttryck för det på det sättet vi vill och på 
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det sättet som för oss anses vara det bästa. Men eftersom att alla inte håller med om det så kan 

en inskränkning vara vägen att gå för att alla ska vara ”nöjda”.  

Lena Andersson (Dagens Nyheter, 2015, 21 februari) menar att denna inskränkning torde 

ha sin grund i den reella friheten att yttra sig, och inte den formella. För att uppnå detta bör 

det naturliga vara att ”vi ska avstå från uttryck som kan skapa splittring och såra någon 

maktlös”, för att i ett senare skede mena: 

 

Inom yttrandefrihetens ramar kan man hålla Muhammed helig men inom ramarna för 
Muhammeds helighet finns inte yttrandefrihet. Inom yttrandefriheten kan man propagera för 
dess avskaffande, inom kulturen av Muhammed ingår inte möjligheten att propagera för 
kulturens avskaffande. (Andersson, Dagens Nyheter, 2015, 21 februari) 
 

 

Uttryck skall därmed helst avstås att uttryckas ifall det kan generera någon typ utav 

splittring och någon typ utav kränkhet. Problematiken som kan uppstå är inom 

yttrandefriheten är den att Muhammed hållas som helig, men inom hans helighet så går det 

inte att yttra sig. Därmed så kan man inte tala negativt om Muhammed, vare sig i skrift eller i 

språk eftersom att det tenderar att kränka vissa. Som slutkommentar hänvisar Lena Andersson 

till att yttrandefriheten inte är helig, men att något som är heligt kan göras oheligt.  

Bengt Silvferstrand är tillsammans med Lena Andersson den som uttrycker att denna frihet 

som har getts oss endast kan fungera ifall den sker under ett ansvar. Ansvaret läggs däremot 

inte på ”högre makter”, utan läggs på oss individer och medmänniskor som faktiskt är de som 

nyttjas tillika kränks av det som skrivs och sägs. Lena Andersson menar att det kan uppnås 

ifall kränkande meningar avstås från att publiceras.  

 

 

 

 

 

Figur 3. Detta schema är en vidarearbetning utav figur 1 och visar hur de olika kategorierna 

placerar sig på den ursprungliga skalan. Kategoriseringarna följer utefter vad de står för och 

detta visar hur förhållandet är till John Stuart Mill och Thomas Hobbes. 

 

7. Resultat, diskussion och slutsatser 

Vad har denna analys kommit fram till? Bortsett från att det finns ett vidgat spektrum av 

åsikter och ståndpunkter så har den även bevisat den livliga debatten om ett så omtvistat 
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begrepp fortfarande finns och att argumenten fortfarande skiljer sig åt. Det går därför med 

säkerhet inte att ge en klar definition utav begreppet eller att det finns en gemensam linje som 

alla går på.  

 

7.1 Artikelresultat 

Artiklarna som har behandlats i denna uppsats har visat hur debatten och argumenten för 

yttrandefriheten ser ut i fem stycken svenska dagstidningar. 

Det första och noterbara är att det finns en stark argumentation mot att en reglerad 

yttrandefrihet inte är den som bör vara det rådande. Många av artiklarna faller därmed under 

John Stuart Mill och hans syn på yttrandefriheten. Hur bör resultatet tolkas, bör det tolkas som 

att en stor majoritet därmed förespråkar en obegränsad yttrandefrihet? Inom fallet för religion 

så går det med stor förmodan att utgå från att det bör förhålla sig på det viset. Det går därmed 

inte att dra någon definitiv slutsats om hur synen på hela yttrandefriheten bör se ut. Vad dessa 

artiklar försöker att göra är att vidga ett spektrum och presentera argument som kan fungera 

som ståndpunkter i diskussionen för hur yttrandefriheten skall se ut.  

Den initiala teoretiska aspekten utgick från John Stuart Mill och Thomas Hobbes och det är 

till den första som majoriteten utav artiklar har anslutit sig till. Det har skett en attack mot det 

fria ordet och en utav de fundamentala pelarna som vårt samhälle ät byggt på. Det går därför 

att utgå från att det finns en debatt i hur pass långt publicister skall kunna gå. En annan viktig 

aspekt som är förekommande i artiklarna är dess attack på en utav de fundamentala 

demokratiska byggstenarna och det faktum att yttrandefriheten är just en utav dessa 

byggstenar. Attacken är därmed ett brott mot demokratin. 

Bemötandet mot denna terror och denna problematisering bör införliva sig i att vi har rätt 

till att uttrycka oss. För att detta förtryck skall bli mindre så måste det till följd av dessa 

händelser publiceras fler bilder. Det är en tankegång som genomsyrar många utav artiklarna 

och statueras ofta som ett motargument mot den problematisering som finns. Skulle det 

därmed hjälpa eller t.o.m. få ett slut på terrorn? Artiklarna ger inget klart svar, men hänvisar 

till att eftersom att denna terror grundar sig i bilder och skrift så måste det bli ännu mer utav 

det för att visa att det finns ett motstånd mot det. Och detta motstånd bör komma från 

individer och samhällsmedborgare. Tyvärr så ser det inte ut så menar även författarna, det har 

däremot blivit det motsatta och en självcensur har vuxit fram. Även detta är något som anses 

vara ett problem eftersom att det visar på att dessa hot och handlingar faktiskt sätter sina spår 

och bidrar till den rädslan som vuxit fram. Denna självcensur och dess begräsning för 

uttryckandet av vad som vill sägas pressar även gränserna för vad som får sägas samt inte 
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sägas. Denna gräns som en gång befunnit sig på en plats har därmed dragits ut mot ett mer 

restriktivt håll. Även ifall författarna menar på att man kan skriva vad som helst så är det inte 

många som i slutändan gör det och det visar endast att de själva har en fruktan för vad som 

faktiskt kan hända ifall man ens artiklar och dylikt innehåller något som anses vara olämpligt. 

Endast för att det går att propagera för att vi skall vara öppnare så är det inte så lätt, de 

juridiska och moraliska aspekterna är redan framlagda men nu även den egna rädslan. Ifall 

denna yttrandefrihet var helt fri från några restriktioner så skulle det inte behöva finnas några 

juridiska. De juridiska aspekterna är endast upplagda på ett sådant sätt att de skall skydda 

individen från att begå något som kan ses som brottsligt.  

 Så bör man låta en rädsla styra ens tankegångar? Författarna hävdar att denna rädsla 

endast kan övervinnas efter det att flera bilder har publicerats. Rädslan är något som vi alla 

delar och är något som en kan ses som en helhet. Därför kan vi inte bara låta en utföra en 

sådan handling, det krävs att vi alla gör det. Men även ifall vi låter oss leka med den tanken 

att någon faktiskt gör det, som de på Charlie Hebdo redaktionen gjorde och även Lars Vilks, 

så ser vi konsekvenserna utav det vilket gör att det återigen förlyttar oss till denna rädsla.  

Denna frihet utan ansvar kan i tankens och den ideologiska världen fungera som en 

ledsaga till något som faktiskt är fint, men i praktiken omöjlig att uppnå, förutsatt att hela den 

moraliska delen fullkomligt omvärderas. Det går därmed inte att ha en total fri yttrandefrihet, 

det finns för mycket aspekter som spelar in och som påverkar hur det skulle se ut ifall det 

rådde.  

Hur skulle det istället se ut med en yttrandefrihet som grundar sig att det faktiskt finns någon 

typ utav skydd? Författarna menar att ifall denna yttrandefrihet måste begränsas. Även fast vi 

har rätten till att uttrycka oss så kan det inte manifestera sig som en kränkning eller något som 

kan splittra oss. Vidare hävdar de att det måste ske under ansvar, en utav detta ansvar kan ju 

ses som de juridiska aspekterna och hur de faktiskt bidrar till att skapa någon typ utav balans 

som gör att det faktiskt inte går att uttrycka sig helt fritt. Detta ansvar läggs på oss som 

individer och inte på yttrandefriheten i sig, för yttrandefriheten är bara ett ord, det är vi som 

individer som anammar begreppet och det är vi som pressar gränserna för vad som får 

respektive inte får sägas.  

Författarna menar att denna yttrandefrihet som har getts oss inte bör användas för att skada 

någon. Själva principen med yttrandefriheten är då missförstådd. Att uttrycka sig fritt har visat 

sig inte fungera, så därför bör dessa regleringar, eller att vi har en yttrandefrihet under ansvar, 

vara mer central än att om den vore fri. Hur långt den bör regleras är dock diskutabelt, det är 

inget som tas upp.  
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Den totala restriktionen är inte något som bör eftersträvas eftersom att det förmodligen kan 

leda till ett samhälle som är styrt utav censur, inte bara självcensur, utan en censur som 

genomsyrar samhället och försöker påvisa ett samhälle ur ett statligt ideal, mycket likt det Joel 

Feinberg kallar för legal perfectionism. Då staten utgår från ett ideal och därmed censurerar 

det som kan skada eller som ifrågasätter det utvalda idealet.  

Den moraliska delen spelar härmed en större roll eftersom att yttrandefriheten vilar på 

demokratin och utgår från att vi faktiskt kan publicera teckningar och sådant utav kränkande 

natur, men det bör inte vara vår ambition. Men det är inte alltid nödvändigt, i vissa fall kan det 

nog faktiskt ses som just onödigt. Och det är just här som problematiken blir som mest 

svårdefinierad, för ifall vi har rätten till att uttrycka oss provocerande så bör vi inte göra det. 

Dessa upptåg i den kränkande naturen leder oftast till splittringar och efterspelet kan i vissa 

avseenden ses som något som har en mycket större effekt än vad som faktiskt genererade det 

från första början. En författare förklarar det som magnituden av kränkingen. 

För att en yttrandefrihet under ansvar eller t.o.m. begränsad, skall fungera krävs det enligt 

författarna att individen tar det ansvar som ställs på den. Det är individen som väljer vad som 

skall skrivas och publiceras och därmed är det den som bör hållas ansvarig ifall något händer. 

Det kan inte läggas på yttrandefriheten per se att se över vad som kan rättfärdigas att 

publiceras eller skrivas 

 

7.2 Diskussion 

Hur bör sig då, och hur ställer sig jag som författare, till detta med yttrandefriheten? 

Avspeglar mina egna åsikter desamma som de svenska tidningarna har? Oavsett hur uttrycket 

yttrandefrihet vrid och vänds på så kommer det alltid att tillfalla som ett omfattande, men 

även ett tidlöst begrepp. Det finns med all säkerhet inget ”riktigt” svar till hur yttrandefriheten 

bör vara eller bör se ut. Det finns bara argument, egna ståndpunkter och värderingar. För hur 

kan någon påpeka att en reglerad yttrandefrihet är det som bör vara normen? Trots att det 

finns lagstiftning som hjälper oss att rama in yttrandefriheten och på ett rättsligt sätt anpassa 

oss efter hur den är så finns det inget som på en moralisk nivå säger att den skall se ut på 

något sätt. Ifall det var fallet så skulle det med all säkerhet inte finnas någon kränkande 

artikel. Det skulle inte finnas någon som trampade någon annan på tårna och skapade den 

debatten som idag finns.  

Även ifall John Stuart Mills talade om en fri(are) yttrandefrihet så finns det en stor del 

människor som förvisso lever ut att det innebär att det råder fri yttrandefrihet. Problematiskt 

med detta är att det inte går att till fullo att utnyttja den. Det går inte att säga vad ens tankar 
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som helst behagar. Precis som en del artiklar tar upp så; bara för att vi kan så behöver vi inte. 

Det kan gälla många aspekter i ens liv att bara för att man kan så bör man. Hur hade det sett ut 

ifall alla körde bil hur de ville? Eller ifall alla gick in i butiker och stal det de behövde? Det är 

precis som med yttrandefriheten eftersom att styrs utav lagar, så varför är problematiken med 

yttrandefriheten så dovare? Även fast man som person faktiskt kan bli dömd för förtal eller 

hets mot folkgrupp, vilket påvisar att det finns ett juridiskt värde i det hela. Det går därmed 

inte att bara slänga ur sig kränkande texter och inlägg bara för att man kan, det går faktiskt att 

fällas för det.  

Thomas Hobbes däremot, som till en viss del ville se en mer reglerad yttrandefrihet, såg 

sig nog inte fullt ut greppa vad det skulle innebära. Denna reglering, i hans tycke, var att det 

skulle finnas någon överhärskare som skulle se över det som publicerades, innan det 

publicerades. I Sverige kallar vi det för censur och det var något som idag finns kvar, men inte 

i lika stor grad. Staten håller inte koll på allt som publiceras och lika bra är nog det då det 

förmodligen skulle leda till att samhället endast bestod och texter och uttal som inte på något 

sätt kritiserade den ledande innehavaren. Tyvärr så har dock censuren infiltrerat sig hos 

författare och andra textförfattare. Tillsammans med en feghet eller rädsla för repressalier från 

grupper som känner sig kränkta så väljer, tyvärr, vissa självcensur. Även ifall det till viss del 

går att förstå att sätta livet till för en text inte är det som bör vara utmärkande för en 

textskrivare, så bidrar det till att de riktiga tankarna förtrycks till följd utav rädslan. Hur skall 

man då reglera detta? Ett riktigt svar går nog aldrig att komma fram till utan att någon säger 

sig emot det. Men för att det skall bli någon typ utav struktur i samhället så behövs det, trots 

allt, regleringar.  

Tyvärr har det blivit så att yttrandefrihet har som term blivit synonymt med fri 

yttrandefrihet. Ordet fri kanske låter tankarna fritt färdas till en värld där allt som vill får 

sägas utan att den moraliska och juridiska aspekten har någon som helst betydelse. Termen 

yttrande, för det är i konkret form vad det är, att yttra sig, visar endast att det kan finnas så 

mycket mer att införliva i uttrycket. Yttrandeansvarshet skulle även den kunna vara en del i 

yttrandefriheten, men ändå se benämns det inte så. Vilket gör det hela problematiskt, för är 

yttrandefrihet samma som att uttrycka sig fritt? Otvivelaktigt så finns det inte svar. Inte som 

gynnar alla. 

Den gyllene medelvägen skulle därför kunna ses som att ta det bästa från båda världarna. 

Hur det skall gå tillvägas är dock något som är omtalat eftersom att det finns de juridiska, 

moraliska och teoretiska aspekterna som alla bör tas i akt. En reglering kan endast utföras ifall 

den sker inom rimlig väg och även fast jag har en förståelse för att det bör finnas en så förstår 
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jag även vad det kan leda till ifall den är för hårt åtdragen. Ett utav de fundamentala 

problemen är just hur pass hårt skall man dra gräsen. En för öppen yttrandefrihet kan leda till 

att det i framtiden blir mer terrorattentat och mer osäkerhet kring vad som får skrivas. Medan 

en begränsad gör att samhället förtrycks och egentliga åsikter tystas ned. 

En annan fråga är vem som bör ansvara för när något publiceras, är det författaren som kan 

vara den som är ”skyldig”? Även fast en författare eller en krönikör är ju oftast den som 

hamnar i hetluften och den som i vissa fall kan hållas skyldig. I fallet med Lars Vilks så 

hotades även redaktören för tidningen som valde att publicera bilderna. Samma gällde Charlie 

Hebdo, då hela redaktionen var den som utsattes. Men det sagt så har författarna rätt till sina 

tankar och idéer, de har även samma rätt att skriva något, men vad som är problematiskt är när 

det publiceras. Det är därmed en diskussion om publicering, snarare än om vad som får 

respektive inte får skrivas. När publikationer utkommer görs det möjligt för andra människor 

att ta del av ens tankar och idéer och det är nog därmed som den största problematiken ligger. 

Tidningarna är de som bestämmer vad som skall publiceras och vad som skall vara med, så 

varför kan de inte på samma sätt hållas skyldiga? Lars Vilks är den som får leva med livvakter 

dygnet runt nu, han är den som får reda på att seminarium som han skall gästa ställs in för att 

folk är för rädda för att vistas i samma lokal som honom och det är även han, tillsammans 

med Charlie Hebdo, som får bära på sig en del utav ansvaret som läggs på de och på det som 

har hänt. 

Eftersom att yttrandefriheten i sig är ett omtvistat och relativt svårdefinierat begrepp och 

dess innerbörd likaså, så är det svårt att ge några klara svar över hur det bör se ut. Det går inte 

att reglera hur någoting bör se ut ifall vi alla inte har en och samma bild av det. 

Argumentationen och de delade åsikterna påvisar att det finns en problematik som kan vara 

svår att ge en klar definition. Därför så bör yttrandefriheten begränsas till ett individuellt plan. 

Det är upp till människan att inse hur pass långt man är villig att gå för att få fram sin vilja. 

Det är även upp till människan att veta sin egen gräns och veta vad som kan skrivas för att 

provoceras. Vissa åtnjuter att reta upp andra genom att skriva kränkande saker och publicera 

olämpligt material, men så länge människan kopplar bort sig och tar en sekund att tänka efter 

varför detta har skett och till vilken anledning så kan det nog faktiskt vara så att det är inte 

värt att göra något åt det. 

 

7.3 Slutsatser 

Vad har denna uppsats bidragit till? På ett statsvetenskapligt plan så har den bidragit till att 

försöka visa den argumentation och problematik som finns med att definiera och se kring 
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ämnet yttrandefrihet. Det går att utgå från två poler som både särskiljer sig, men som inte på 

något sätt förankrar sig i varderas teoretiska utgångpunkt. Det har endast utvalts eftersom att 

de finns en kontrast mellan de två. 

Den svenska median har genom dessa två dåd valt att analysera yttrandefriheten och hur 

den ser ut, men även hur det går att göra en förbättring. Men eftersom att detta är ett omtvistat 

begrepp som innefattar så mycket mer än bara ett ord så finns inga klara svar. Det finns ingen 

individ som personligen kan hållas ansvar för det som har hänt. 

Eftersom att dessa två poler är de två poler som kan sättas i relation till varandra, reglering 

respektive inte reglering, så skulle en framtida forskning möjligtvis utgå från t.ex. Tv-debatter 

med en snarlik utgångspunkt, att försöka få en uppfattning om hur individer förhåller sig till 

yttrandefriheten. Problematiken med att analysera texter är ju begräsningen, allt får tyvärr inte 

plats. 
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