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SAMMANDRAG 
 

Den här uppsatsen handlar om olika aspekter kring begreppet yttrandefrihet. Syftet är att 

undersöka vilka åsikter och tankar gymnasieungdomar har kring rättigheter, ansvar och 

begränsningar när det gäller yttrandefriheten, samt undersöka deras undervisningserfarenheter 

av ovan nämnda frihet. Som metod har fokusgrupper använts och två gruppintervjuer har 

genomförts. Den ena på ett yrkesförberedande och den andra på ett studieförberedande 

gymnasium. Sammantaget var nio elever ur årskurs tre med i intervjuerna.  

 

I uppsatsens resultat framgår det att ungdomarna anser att alla i samhället ska har rätt att yttra 

sig, oavsett om man har extrema eller avvikande åsikter. De intervjuade ungdomarna är 

tydliga med att alla människor har ett stort ansvar för sina yttranden, däremot går meningarna 

isär kring hur man tolkar begreppet ansvar. Några ungdomar drar sin gräns utifrån en juridisk 

synvinkel. Flertalet av dem menar däremot att tillfället avgör hur man ska handskas med sin 

yttrandefrihet. I den gjorda analysen framgår det att deras åsikter och tankar framförallt är 

konsekventialistiska samt individ- och mottagarorienterade. Ungdomarna uppger i 

intervjuerna inga tillfällen överhuvudtaget, då de anser att yttrandefriheten bör vara begränsad 

av staten. Däremot anser de att media har rätt att stänga av sina debattforum och 

kommentarsfält när de så önskar. Det är skillnad mellan vad intervjugrupperna uppger när det 

gäller deras erfarenheter av att arbeta med yttrandefrihetsfrågor i skolan. Ungdomarna på den 

studieförberedande linjen har haft fler tillfällen att jobba med yttrandefrihetsfrågor, i 

jämförelse med eleverna på den yrkesförberedande gymnasielinjen. 
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ABSTRACT 
 
This essay focuses on different aspects of the concept of freedom of speech. The purpose is to 

examine the opinions and thoughts that upper secondary school students have on rights, 

responsibilities and limitations when it comes to freedom of speech, and to investigate their 

school experiences of the mentioned freedom. Focus groups have been used as method and 

two group interviews have been conducted, one at a vocational and the other at an academic 

upper secondary school. Overall, nine students from the third grade participated in the 

interviews. 

 

The essay's results show that the students believe that everyone in society should have the 

right to be heard, whether you have extreme or divergent opinions. The interviewed students 

expresses that all people have great responsibility for their opinions, however that, opinions 

differ on how to interpret the concept of responsibility. Some students draw their limit from a 

legal point of view. But most of them believe however that the occasion will determine how 

to deal with their freedom of speech. In the analysis it is made clear that their opinions and 

thoughts are primarily consequentialistic, individual- and recipient oriented. The students 

expresses no occasions at all, when they believe that freedom of speech should be limited by 

the state. On the other hand, they believe that media has the right to suspend their discussion 

forum and comment fields whenever they wish to. There are differences when it comes to 

experiences of working with freedom of speech issues in school. The students at the academic 

upper secondary line have had more opportunities to work with freedom of speech issues, 

compared with students in the vocational upper secondary line.  
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1. BAKGRUND 

1.1 INLEDNING 

I samband med de terrordåd som Anders Behring Breivik utförde i Norge i juli 2011 så stod 

yttrande- och nätfriheten i fokus tillsammans med ökad öppenhet. Norges statsminister Jens 

Stoltenberg förklarade att svaret på terrorn skulle vara ännu mera öppenhet och dialog. 

Debatten på nätet kring Breiviks terrorbrott tog en vändning på ett sätt som man kanske inte 

hade räknat med. I inlägg fick Breivik stöd för sitt handlande och detta ledde till att 

möjligheten att kommentera artiklar togs bort av flera tidningar. I en DN-debattartikel, den 31 

juli 2011, hävdar filosofiprofessorn Torbjörn Tännsjö att Breivik är fullt ansvarig för sina dåd, 

men att man ändå kan ställa frågan om det finns fler som har ansvaret. Han menar att även om 

ett land utvecklas ekonomiskt och socialt så kan ökade skillnader i samhället leda till ex. 

utanförskap, som i sin tur leder till radikalisering. En sak till som oroar Tännsjö är att 

Stoltenbergs öppenhetsidé inte riktigt genomfördes. Breiviks första häktningsförhandlingar 

skedde bakom lyckta dörrar och flera tidningar stängde av möjligheterna att kommentera 

artiklar. Genom detta hade det öppna samhället fått backa från sitt idealtillstånd. Men å andra 

sidan ledde också inskränkningen till att inga personer oavsiktligt kunde uppmuntra någon 

annan till att begå illgärningar. Vi har vår yttrandefrihet, vilken vi ska vara rädda om, men 

samtidigt måste man förstå att vi har ett ansvar när vi yttrar olika saker. Tännsjö skriver: 

 
Jag tar bara ansvar för mina resonemang, min konst, kan man frestas säga. Om någon missuppfattar min 
kritik eller min satir som stöd för våldsam aktion mot muslimer, så är det inte min sak. […] Men minns att 
även om terroristen är fullt ut ansvarig för sina dåd, så kan jag också ha ett medansvar. Jag är rimligen 
ansvarig, inte bara för det jag tänker och säger, utan också för hur det kan tänkas uppfattas och utnyttjas av 

andra.
1
 

 

Tännsjö är vacklande i sina avslutande kommentarer och hävdar att han inte riktigt vet vad 

han ska tänka om ovanstående.2  

 

Några dagar innan Tännsjös artikel resonerar Ola Larsmo kring språkets innehåll och 

betydelse för vårt sätt att agera i en artikel. Han hävdar att innehållet i Breiviks manifest får 

honom att tänka på debattklimatet som rådde i Sverige under tidigt 90-tal. I både tidningar 

och av partiet Ny Demokrati utmålades invandrarna som förövare och inte i så stor 

utsträckning som offer, samtidigt som Lasermannen utförde sina attentat och moskébyggen 

                                                 
1 Torbjörn Tännsjö, Ett öppet samhälle kräver ansvar för det egna ordet, Dagens Nyheter, 2011-07-31. 
2 Tännsjö, 2011-07-31. 
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brändes. Larsmo drar paralleller mellan den retorik som användes då och som idag är tydlig i 

Breiviks manifest. Ord som flykting ersätts i vissa kretsar med ordet ”kulturberikare”, istället 

för att säga politiker säger man ”kulturmarxist”. Samtidigt som orden förändras så kan de 

också laddas med värre och uslare betydelser. Acceptansen för förändringarna blir en del av 

ett hårdnande språk- och debattklimat. För att ytterligare förstärka sitt argument citerar 

Larsmo den tyske lingvisten Viktor Klemperer, som i hemlighet under nazitiden skrev om 

förskjutningen av ordens innebörd. ”Ord kan vara som mycket små arsenikdoser: de sväljs 

hela obemärkt, de tycks inte ha någon verkan men efter ett tag verkar giftet ändå.”3 Larsmo 

anser att det är viktigt att vi dagligen tar ansvar för hur vi använder språket och att det också 

är viktigt att man tittar närmare på det rasistiska språkbruket som är tydligt i Breiviks 

manifest. Han skriver: 

 
Anledningen till att man ska och bör granska detta osammanhängande dokument är att det visar just hur det 
rasistiska språkspelet ser ut. Hur ordens laddning skruvas upp fram mot massmordets praktik – som till sist 

skildras som ”nödvändigt”.
4   

 

I en artikel i Svenska Dagbladet, två dagar efter Tännsjös debattinlägg, hävdar 

journalistikprofessorn Sigurd Allern och docenten Ester Pollack att ansvaret för 

yttrandefriheten har minskat. Många forum på internet har varken tydliga redaktörer eller 

publicister, de etablerade tidningarna redigerar inte debattinehållet på sina sidor i förväg utan i 

bästa fall sker en efterredigering om inlägg får uppmärksamhet som stötande eller opassande. 

Om förhandsredigering skulle ske hävdar de att allmänheten idag nästan skulle uppfatta det 

som censur och inskränkning av yttrandefriheten. ”Det är som att se ner i ett avloppsrör. 

Utskällning ersätter argument. Många reflekterande röster i samhällsdebatten undviker idag 

att delta i sådana forum, tonläget är för hatiskt.”5 Anonymiteten, som tillkom för att skydda 

uppgiftslämnare från förföljelse, har nu övergått till att bli ett beskydd för de som uttrycker ett 

hat mot det rådande samhället och dess medborgare. De menar att de som vill delta i den 

offentliga debatten måste ta ett ansvar för det man säger och skriver, samt att man gör det 

personligen med sitt namn. Även media måste se över sina regler för deltagande i deras 

forum, vilket också tydligen har skett efter händelserna i Norge. Allern och Pollack skriver: 

 
”Fjordman” och hans meningsfränder inom anti-islamska nätforum har inte något redigeringsansvar för 
Breiviks ”manifest” eller ett juridiskt ansvar för massmördarens handlingar. Men deras politiska roll som 

bidragsgivare till Breiviks perverterade verklighetsförståelse är ett ansvar de inte kan springa ifrån.
6
 

                                                 
3 Ola Larsmo, Så kan språket bana väg för massmord, hämtad 2011-11-11 från www.dn.se  
4 Larsmo, 2011-11-11 
5 Sigurd Allern & Ester Pollack, Ansvaret har förskingrats, Svenska Dagbladet, 2011-08-02. 
6 Allern & Pollack, 2011-08-02. 
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Hur har det då gått med Stoltenbergs redan klassiska tal kring ökad demokrati och öppenhet? 

På ett seminarium hundra dagar efter Utöyamassakern, anordnat av tankesmedjan Fores i 

Stockholm, hävdade den norske statsvetaren Petter Hojem att den enda effekten i Norge 

hittills har varit minskad öppenhet och stärkta övervakningsrutiner. På samma seminarium 

deltog också förre socialdemokratiska partiledaren Mona Sahlin. Likt Ola Larsmos 

ovanstående tankar om ordens betydelse beskrev Sahlin hur man nuförtiden kan höra ord som 

”islamisering” och ”massinvandring” användas i den svenska riksdagen och ”att den falska 

verkligheten orden beskriver därmed är på väg att bli accepterad i samhället.”7 Hon är både 

självkritisk och kritisk mot andra politiker kring faktumet att man inte riktigt har haft förmåga 

att ta upp kampen kring ordens användning.  

 

Ovanstående beskrivna debatt förs av vuxna akademiker, som är så pass gamla att de har 

upplevt hur systemet såg ut innan internetanvändandet exploderade. De har alla erfarenhet av 

hur debatten tidigare kontrollerades av medias olika redaktörer. Att få ett debattinlägg 

publicerat krävde ett visst mått av arbete och det fanns inga garantier för att man skulle bli 

publicerad. Idag är läget, som beskrivits ovan, annorlunda. Bland de som har upplevt hur det 

var tidigare, och kan jämföra det med dagens situation, så finns det antagligen både de som 

förfäras och de som är positiva till utvecklingen. Men vilka åsikter har då de som har fötts in i 

detta system och inte har något att jämföra med? Hur ser dagens ungdomar på ansvar och 

begränsningar av yttrandefriheten?8 Har de samma åsikter som de ovanstående debattörerna, 

som menar att alla måste ta ett större personligt ansvar eller tycker de att dagens situation, där 

man å ena sidan kan råka ut för både verbala och skriftliga kränkningar, men å andra sidan 

nästan har obegränsad rätt och frihet att yttra sig, är att föredra? Jag tror inte att man kan ta för 

givet att alla ungdomar håller med om att exempelvis ett ökat personligt ansvar, och 

borttagandet av möjligheten att vara anonym, skulle anses bättre. Vi vet att ungdomar är 

positiva till yttrandefrihet,9 men det finns idag ett mycket begränsat utbud av 

forskningsresultat och andra studier som handlar om hur ungdomar idag, ser på ansvars- och 

begränsningsfrågor kopplade till yttrandefriheten. Det känns därför viktigt att titta närmare på 

                                                 
7 Erik Helmersson, Demokrati är ingen tebjudning, Dagens Nyheter, 2011-11-06. 
8 I uppsatsen kommer jag att använda ordet yttrandefrihet som en generaliserande term för yttranden som kan 
göras genom tal, skrift och konstnärliga uttryck. Dessa yttranden kan vara publicerade på många olika sätt. 
Genom film, ljudupptagningar, papperstidningar, flygblad, nätforuminlägg, installationer, tavlor, etc. Med andra 
ord så inräknas yttrandefrihet, tryckfrihet och nätfrihet i uppsatsens samlingsbegrepp yttrandefrihet.  
9 Cecilia Eriksson, Det borde vara att folket bestämmer (Örebro: Universitetsbiblioteket, 2006), s. 310 ff. 
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detta, då dagens idéer, åsikter och även lagar kring yttrandefriheten kanske kommer att 

omprövas och förändras av de som blir vuxna i framtiden. 

1.2 SYFTE 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka åsikter och tankar gymnasieungdomar har kring 

rättigheter, ansvar och begränsningar när det gäller yttrandefriheten, samt undersöka deras 

undervisningserfarenheter av ovan nämnda frihet. För att syftet ska uppfyllas tänker jag mig 

följande tillvägagångssätt. För det första kommer jag undersöka närmare hur 

gymnasieungdomar tänker kring yttrandefriheten och det möjliga juridiska och moraliska 

ansvar som följer med friheten. Idag har ungdomar möjlighet att via olika forum diskutera 

dessa frågor, problemet är att det är väldigt sällan som ungdomarnas diskussioner når den 

stora folkmassan. De som får utrymme i den offentliga debatten är vuxna. För det andra 

kommer jag undersöka elevernas tankar kring begränsningar av yttrandefriheten. Hur tänker 

ungdomar kring detta? De i äldre generationer än dagens ungdomar kanske har erfarenhet av 

statens tidigare möjlighet till censur av biofilmer, via Yttrandefrihetsgrundlagen. De har också 

erfarenhet av ett mildare samtalsklimat och mer komplicerade vägar till debattdeltagande. 

Trots att dagens ungdomar inte är vana vid statliga och redaktionella inskränkningar så kan 

det finnas ett intresse att höra deras resonemang inför framtiden. Finns det lägen då de hävdar 

att staten eller någon annan aktör har rätt att begränsa friheten? För det tredje kommer jag att 

titta närmare på elevernas erfarenheter av undervisning kring yttrandefrihet, för att se om det 

är möjligt att avgöra om ämnes- och kursmålen uppfylls. Elevernas erfarenheter kommer då 

att jämföras och analyseras tillsammans med gymnasieskolans styrdokument för 

samhällskunskap. Min förhoppning är att studien dels ska bidra till den samlade förståelsen 

kring hur gymnasieungdomar tänker kring yttrandefriheten och dels bredda kunskapen kring 

hur ungdomarna uppfattar undervisningen om samma tema.  

 

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 

Uppsatsen utgår från följande frågeställningar. 

 

1. Vilka åsikter och tankar har gymnasieungdomar om rättigheter och det, möjliga, 

personliga ansvaret som följer med yttrandefriheten? 

2. Vilka åsikter och tankar har gymnasieungdomar om möjliga begränsningar av 

yttrandefriheten? 
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3. Vilka erfarenheter har eleverna av att arbeta kring yttrandefrihetsfrågor i skolan? 

4. Överensstämmer skolerfarenheterna med styrdokumentens mål med undervisningen? 

 

1.4 STYRDOKUMENT 

Innan vi går in på området tidigare forskning så ska vi titta närmare på vad de gamla 

kursplanerna för samhällskunskapsämnet säger kring yttrandefrihet. Anledningen till att GY -

11:s nya kursplaner inte redovisas beror på att de elever som är aktuella för studien har följt 

de gamla styrdokumenten. Ingenstans i varken samhällskunskapsämnets syfte eller i 

kursplanen för kärnämnet samhällskunskap A nämns ordet yttrandefrihet. I syftet för ämnet 

och målen för samhällskunskap A framgår det att eleverna genom att ha demokrati som 

grund, ska få möjlighet att fördjupa sina kunskaper om samtiden. Eleverna ska också få 

möjlighet att utveckla kunskaper om individens rättigheter och skyldigheter i samhället, samt 

kunskaper om de mänskliga rättigheterna. Det framgår också att eleven ska få möjlighet 

utveckla dels sitt kritiska tänkande och dels förmågan att se vilka konsekvenser som olika 

handlingar kan ge för individen och samhället. För betyget G i samhällskunskap A ska eleven 

kunna redogöra för individens rättigheter och skyldigheter samt de grundläggande mänskliga 

rättigheterna. Eleven ska också kunna beskriva hur värderingar och idéer uppkommer och 

formas i samhället. Även om ordet yttrandefrihet inte används i styrdokumentstexterna är det 

nog möjligt att göra tolkningen att friheten ingår som en viktig del ändå. Yttrandefriheten är 

en viktig individuell rättighet som både är viktig i det svenska samhället och också en del i de 

grundläggande mänskliga rättigheterna.10 Däremot öppnar den vaga skrivningen av 

styrdokumenten för tolkningar. Det är mycket möjligt att olika lärare gör olika värderingar när 

det gäller i vilken omfattning undervisningen ska handla om yttrandefrihetsfrågor. 

 

1.5 TIDIGARE FORSKNING 

1.5.1 Om ungdomar och demokrati  

I Skolverkets studie Ung i demokratin, redovisas svenska ungdomars kunskaper och 

inställning till demokrati. Denna studie ingick senare i den världsomspännande, IEA-studien 

(International Association for the Evaluation of Educational Achievemnet). I studiens 

sammanfattande diskussion framgår det att den oro som finns kring att ungdomars ointresse 

för politik inte finner stöd i studien. De svenska ungdomarna har goda kunskaper i 

                                                 
10 Ämnes- och kursplaner för samhällskunskap på gymnasiet. Hämtad 11-12-08 från www.skolverket.se  
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demokratiska frågor, deras demokratisyn avviker inte på något sätt och viljan till politiskt 

deltagande och intresse är inte anmärkningsvärt lågt. Studien ger helt enkelt en positiv bild av 

de ungdomar som för första gången ska få rösta. Det är möjligt att se en ökande mognadsgrad 

i resonemangen om man jämför 14–15-åringarna och 18–19-åringarna i studien.11 

 

I Cecilia Erikssons doktorsavhandling Det borde vara att folket bestämmer undersöker 

författaren, med fokusgrupper som metod, svenska ungdomars tankar och uppfattningar om 

demokrati. En av de saker som berörs är ungdomarnas tankar kring yttrandefrihetens roll i 

demokratin. Det som framkommer är att ungdomarna anser att yttrandefriheten, tillsammans 

med allmän rösträtt är de viktigaste komponenterna i det demokratiska systemet. Ett system 

som de ser som en s.k. valdemokrati, där politikerna är de som har makt.12 Framförallt 

diskuteras yttrandefriheten utifrån möjliga svagheter. I intervjuerna är diskussionen kring om 

man ska tillåta extrema åsikter återkommande. Eleverna är till viss del vacklande i sina 

resonemang kring denna svåra fråga. Flertalet ungdomar i studien anser att alla ska ha rätt till 

sina åsikter även om de är extrema. Istället är de bättre att låta dem ha sina åsikter, debattera 

kring dem, och förhoppningsvis få till en förändring. Men det finns också de elever som anser 

att det borde finnas hårdare begränsningar i vad som får yttras. Eleverna motiverar det med att 

vissa åsikter kan hota hela det demokratiska systemet, därför vill de skydda systemet med 

inskränkningar.13 Trots att eleverna har svårt att ge ett entydigt svar så har de en tilltro till 

människans inneboende klokhet. I och med att människan i grunden är klok kan man låta 

extrema åsikter få yttras, genom sin klokhet kommer människan ändå att välja bort det som är 

fel.14  

 

I Erikssons avhandling finns också IEA:s resultat från den världsomfattande ungdomsstudien, 

återgiven. Här framgår det att nästan alla svenska ungdomar är positivt inställda till 

yttrandefrihet. En majoritet av ungdomarna anser också att antidemokratiska rörelser ska ha 

politiska rättigheter.15 96 % av Sveriges 14–15-åringar, och 97,6 % av Sveriges 18–19-

åringar, är positivt inställda till yttrandefrihet. Ur ett internationellt perspektiv är detta höga 

siffror, framförallt resultatet bland 14–15-åringarna.16 

 

                                                 
11 Skolverket, Ung i demokratin (Stockholm: Fritzes, 2003), s. 134 ff.  
12 Eriksson, s. 146. 
13 Eriksson, s. 211. 
14 Eriksson, s. 225. 
15 Eriksson, s. 224. 
16 Eriksson, s. 310 ff. 
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När det gäller yttrandefrihet kopplat till ansvar så återger Eriksson en elevs resonemang. 

Eleven ifråga litar på människornas förnuft och säger att ett förbud mot olika åsikter bara 

innebär att man kränker de personerna som har dessa åsikter. Därför är ett förbud inte rätt sätt 

att komma åt problemet. Detta är den enda eleven som uppehåller sig en längre tid kring 

människors ansvar, därför blir det inga fler djupgående diskussioner kring frågan i studien.17 

När eleverna resonerar kring demokratins svagheter framkommer det att demokratin kräver 

mycket av folket, krav som kanske är svåra att leva upp till. Eleverna tror på att folket skulle 

kunna påverka mer, men ansvaret för att kunna påverka ligger på varje människa, vilket till 

viss del leder till ett ointresse när kraven blir för höga.18 

 

1.5.2 Om ansvar ur ett svenskt perspektiv 

I När vardagen blir politik har Adrienne Sörbom undersökt och intervjuat olika generationers 

syn på bl.a. det individuella politiska ansvaret. Hon menar att det sedan 1900-talets början har 

pågått en ökad politisering av det svenska samhället. Redan på den tiden tog medborgarna ett 

visst politiskt ansvar, men det går inte att jämföra med det ansvar som åvilar varje individ 

idag. För idag är hela tillvaron fylld av olika ansvar som i grunden är politiska och omöjliga 

för individen att komma undan. Nutidsmänniskan får i sin vardag hela tiden göra moraliska 

avvägningar. Hur ska man exempelvis göra när man handlar? Den politiska konsumtionen är 

idag utbredd och individen kan både moraliskt och politiskt konsumera sig till ett bättre 

samvete och förhoppningsvis en drägligare tillvaro för de man stöttar. Även ansvaret när det 

gäller exempelvis pensionsval, källsortering och utbildningsval är idag stort för varje 

individ.19 

 

1.5.3 Yttrandefrihetens värde 

I doktorsavhandlingen Varför yttrandefrihet? undersöker Ulf Petäjä på vilket sätt 

yttrandefrihet är viktig i ett demokratiskt samhälle. Hans utgångspunkt är att yttrandefriheten 

tas för givet och detta leder till ett ointresse och begränsad forskning kring friheten. Trots att 

yttrandefrihet är ett centralt begrepp i demokratiteorin så har det inte forskats mycket kring 

friheten. Som exempel hänvisar Petäjä till Robert Dahls forskning kring demokrati. I Dahls 

                                                 
17 Eriksson, s. 208. 
18 Eriksson, s. 225. 
19 Adrienne Sörbom, När vardagen blir politik (Falun: Atlas, 2005), s. 127 ff.  
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arbeten återkommer yttrandefrihet som en central institution, men trots det berör Dahl inte 

yttrandefriheten på djupet, utan konstaterar bara att den måste finnas.20 I den allmänna 

debatten diskuteras det bara var yttrandefrihetens gränser går samt möjliga begränsningar av 

den. Petäjä menar att det är omöjligt att bestämma var gränserna går om man inte först har 

klargjort varför yttrandefrihet är önskvärt.21 I sitt sökande efter svar söker han de mest potenta 

och mest framträdande argumenten för yttrandefrihet. Därför har han undersökt litteratur 

inom yttrandefrihetsområdet för att se vilka argument som är mest frekventa. De argument 

som är mest återkommande, och som Petäjä använder sig av är Mills sanningsargument, 

Meiklejohns demokratiargument, Bollingers toleransargument, samt Scanlons båda 

autonomiargument I och II.22 Petäjä använder sig av tre dimensioner i analysen av de fem 

ovanstående argumenten. De är normativ argumentationslinje, samhällsfilosofisk tyngdpunkt 

och subjektstyngdpunkt,23 vilka jag återkommer i kapitlet Teorier och begrepp.  

 

Förutom att se hur argumenten rättfärdigar yttrandefriheten undersöker också Petäjä hur de 

fem utvalda argumenten resonerar kring när det kan bli tal om någon form av begränsningar 

av friheten. 

  

I avhandlingens resultatet framgår det att argumenten rättfärdigar yttrandefriheten på lite olika 

sätt, men det finns en gemensam nämnare. Friheten rättfärdigas som kollektivt gott 

(konsekventialism, samhällsorienterat och fokus på mottagaren) och inte så mycket som en 

individuell rättighet (icke-konsekventialism, individorienterat och fokus på avsändaren). 

Givetvis är yttrandefrihet också en individuell rättighet, men i de fem argumenten är det 

kollektiva goda den gemensamma nämnaren.24 Petäjä summerar: 

 

Istället tycks yttrandefrihet främst motiveras i ljuset av att det är en fri- och rättighet som är värdefull för 
samhället i sin helhet, då det är yttrandefrihetens (i) konsekvenser som ger skäl för varför yttrandefrihet är 
värdefull; att det är (ii) samhället i sin helhet som gagnas av dessa konsekvenser samt att det är (iii) 
mottagarnas intresse som främjas av de konsekvenserna. En annan slutsats har jag svårt att dra, givet 

analysen av argumenten utifrån dimensionerna.
25
 

 

                                                 
20 Ulf Petäjä, Varför yttrandefrihet? (Växjö: Växjö university press, 2006) , s. 12.  
21 Petäjä, s. 10. 
22 Petäjä, s. 22 ff. 
23 Petäjä, s. 40. 
24 Petäjä, s. 173 f. 
25 Petäjä, s. 174. 
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Förutom att presentera resultatet från de fem argumenten gör Petäjä också en mindre analys 

av Robert Dahls synsätt. Han kommer fram till att Dahl också har ett konsekventialistiskt, 

samhällsorienterat och mottagarorienterat sätt att se på yttrandefrihet.26  

 

På frågan kring varför yttrandefriheten är värdefull för ett demokratiskt styrelseskick 

presenterar Petäjä en teori som han kallar pålitlig kommunikationsprocess.27 Processen är 

viktig för att människorna ska få tillgång till den information som behövs för att man fullt ut 

ska kunna delta i det demokratiska samhället. Petäjä skriver: 

 

Den pålitliga kommunikationsprocessen bör ses som en process utan slut, där både ”goda” och ”dåliga” 
idéer tillåts (till en viss gräns). Det är med andra ord, för att utrycka sig i J. S. Mills anda, förnuftigt att 
tillåta det oförnuftiga. Utan tillåtandet av irrationella, falska, omoraliska, och upprörande åsikter, är det inte 

tal om en pålitlig kommunikationsprocess.
28  

 

Utifrån teorin om pålitlig kommunikationsprocess, och genom att analysera de fem 

argumenten, hävdar Petäjä att om kommunikationsprocessen störs av krig, anarki, eller 

våldshandlingar mot samhället och individer, så kan man begränsa yttrandefriheten. Denna 

begränsning kan också ses som var gränsen går för själva yttrandefriheten. Gränsen går där 

den pålitliga kommunikationsprocessen inte längre fungerar, p.g.a. ovan nämnda störningar.29 

 

1.5.4 Sammanfattning - tidigare forskning 

I den tidigare forskningen framgår det att ungdomar i Sverige idag har goda kunskaper i 

demokratiska frågor och anser att yttrandefriheten utgör en viktig faktor i det demokratiska 

samhället. Utifrån den ovanstående beskrivningen blir följande extra viktigt för studien. Det 

är dels det som framgår i Erikssons studie, att ungdomarna aldrig riktigt diskuterar ansvars- 

och begränsningsfrågan på något djupare sätt i hennes studie, därför finns det anledning att 

undersöka de frågorna igen, vilket kommer göras i detta arbete. Det andra är Petäjäs tre 

dimensioner och teorin om pålitlig kommunikationsprocess, som kommer att förklaras 

ingående i nästa kapitel. 

                                                 
26 Petäjä, s. 97. 
27 Petäjä, s. 175. 
28 Petäjä, s. 176. 
29 Petäjä, s. 175. 
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2. TEORIER OCH BEGREPP 

Följande kapitel behandlar teorier och begrepp där yttrandefriheten finns representerad på lite 

olika sätt. Då uppsatsens syfte och frågeställningar innehåller frågor om ansvar och 

begränsningar av yttrandefriheten, så blir teorier och begrepp kring moral kopplat till 

yttrandefriheten intressanta för uppsatsen. Därför ska vi i detta kapitel titta närmare på detta, 

samt på hur några framträdande företrädare inom den politiska filosofin teoretiserar kring 

individens rättigheter, ansvar och yttrandefrihet.   

 

2.1 TRE DIMENSIONER 

I den tidigare nämnda forskningen kring yttrandefrihetens värde använder Ulf Petäjä tre 

dimensioner som fungerar som ett systematiserande verktyg, och som hjälper honom att förstå 

likheter och skillnader i de fem argumenten. Jag ska nu presentera dessa tre dimensioner då de 

är användbara till att förstå de likheter och skillnader som finns i de efterföljande politiska 

filosofernas tankar.  

2.1.1 Första dimensionen. Två argumentationslinjer - konsekventialism och icke-

konsekventialism 

Traditionellt finns det i den politiska filosofin två sätt, eller linjer, att argumentera utefter. 

Dessa två är konsekventialism och icke-konsekventialism.30 Konsekventialism är ett etiskt, 

normativt tankesätt som hävdar att alla handlingar kan vara moraliskt rätta eller orätta. Det 

som avgör om den är rätt eller fel är vilken konsekvens handlingen leder till. Om den leder till 

att välfärden, eller välbefinnandet, ökar så är det rätt att utföra handlingen. Den vanligaste 

konsekventialistiska teorin är utilitarismen, som skapades av filosofen Jeremy Bentham och 

vidareutvecklades av John-Stuart Mill på 1700- och 1800-talet.31 Utilitarismen har sedan dess 

breddats, men det finns inte utrymme att gå in djupare kring det i denna uppsats.   

 

Icke-konsekventialism är samlingsnamnet för de etiska normativa teorierna, de mest kända är 

pliktetiken och rättighetsläran, som utgår från att det finns fastställt i förväg vilka handlingar 

som är de moraliskt rätta. Man ska följa ett antal i förväg uppställda rättigheter, eller plikter, 

och handla utifrån dessa, oavsett vad konsekvenserna blir.32 Enligt filosofen Immanuel Kant 

går det att förnuftsmässigt komma fram till vilka plikter som ligger till grund för vad som är 

                                                 
30 Petäjä, s. 30. 
31 Henrik Ahlenius, (red.), Vad är moraliskt rätt? (Stockholm: Thales, 2004), s. 18 f.  
32 Peri Roberts & Peter Sutch, Politiskt tänkande (Lund: Studentlitteratur, 2007), s. 218.  
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rätt eller orätt handlande. De plikter som en person kan tänka sig att upphöja till allmän lag är 

de plikter som man ska skapa och följa. Kant menar exempelvis att en absolut plikt är att man 

inte får döda någon annan, oavsett möjliga konsekvenser.33 En nutida icke-konsekventialist är 

Robert Nozick. När Kant pratar om plikter pratar Nozick om rättigheter. Han menar att 

människan har vissa rättigheter som ingen får begränsa eller inkräkta på.34 Nozick 

återkommer nedan. 

 

Här följer ett exempel som förklaring till konsekventialism och icke-konsekventialism. Låt 

oss säga att man vill testa var gränsen går för yttrandefriheten genom att publicera ett antal 

bilder som kan uppfattas som kränkande. Utifrån ett konsekventialistiskt perspektiv måste 

man då först resonera om handlingens konsekvenser kommer att öka det goda värdet. Om 

man antar att folkets välbefinnande skulle öka genom handlingen bör man utföra handlingen, 

men om man antar att handlingen kommer att minska det goda värdet och välbefinnandet, så 

ska man inte utföra den. Beroende på tolkningen här så kan handlingen vara både rätt och fel 

att utföra. Om man ser samma scenario ur ett icke-konsekventialistiskt perspektiv beror det på 

vilka regler, plikter, eller rättigheter man har skapat. Om man har satt upp regeln att varje 

människa har rätt att uttrycka sina åsikter utan inskränkningar, så ska man följa den till punkt 

och pricka. Med andra ord ska man följa den moraliska princip, det rätta, som man har skapat 

och utföra handlingen genom att publicera bilderna, utan att ta hänsyn till konsekvenserna.35 

Sammanfattningsvis kan man säga att konsekventialism prioriterar det goda framför det rätta, 

medans icke-konsekventialism prioriterar de rätta framför det goda. Företrädare för de två 

olika sätten att se på moraliska handlingar är givetvis kritiska mot varandras sätt att se på 

olika dilemman. Konsekventialisterna menar att vid någon gräns måste väl en icke-

konsekventialist också tycka att det är rätt att offra ett människoliv om man kan rädda 

hundratals. Icke-konsekventialisterna menar å sin sida att det blir omöjligt att leva om man 

innan varje handling i tillvaron ska analysera dess konsekvenser, man behöver fasta regler 

kring vad som är rätt och fel handlande.  

                                                 
33 Torbjörn Tännsjö, Grundbok i normativ etik (Stockholm: Thales, 2000), s. 61 ff.  
34 Tännsjö, s. 81 ff. 
35 För ytterligare ett konsekventialistiskt exempel, se blockcitatet av Tännsjö på inledningens första sida (1.1). I 
citatet menar Tännsjö att man inte bara kan hänvisa till sin rätt att yttra sig, utan man är ansvarig för de 
konsekvenser som ens handlande kan leda till.  
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2.1.2 Andra dimensionen - samhällsfilosofisk tyngdpunkt  

Nästa begrepp att ta upp är samhällsfilosofisk tyngdpunkt. Petäjä menar att man 

samhällsfilosofiskt kan se på yttrandefriheten dels utifrån ett samhällsperspektiv, där 

människorna utgör ett stort kollektiv och dels ur ett individuellt perspektiv, där varje person 

enskilt står i centrum.36  

2.1.3 Tredje dimensionen - subjektstyngdpunkt 

Den tredje dimensionen som Petäjä använder är subjektstyngdpunkt. Är det avsändaren eller 

mottagaren som främjas mest av yttrandefriheten? Är det exempelvis avsändarens rätt att 

uttrycka sig som står i fokus, eller är det individens rätt att ta emot alla former av information 

som det fokuseras på?37 

2.2 POLITISK FILOSOFI OCH TEORI 

Nedanstående redovisas tankar från bl.a. några av 1900-talets stora personligheter inom 

politiskt tänkande. Fokus ligger på deras tankar kring rättigheter, ansvar och yttrandefrihet. 

2.2.1 Om ansvar 

Frågan om det personliga ansvaret i samhället är något som har fångat politiska filosofers, 

framförallt liberala på högerkanten, intresse. Statsvetaren, ekonomen och nobelpristagaren F 

A Hayek skriver följande om frihet och ansvar i boken Frihetens grundvalar, först utkommen 

1959.  

 

Frihet och ansvar är oskiljaktiga. […] tro(n) på individuellt ansvar, som alltid har varit stark så länge 
människorna fullt och fast trodde på individuell frihet, har påtagligt deklinerat tillsammans med aktningen 
för friheten. Ansvar har blivit ett impopulärt begrepp, ett ord som erfarna talare eller skribenter undviker på 
grund av den påtagliga leda eller hätskhet som det mottas med av en generation som ogillar allt 

moraliserande.
38 

 

Hayek menar att ansvarsfrågans negativa ställning beror på att människan är rädd för att ta 

ansvar, något som han tolkar som att människan också är rädd för friheten. Anledningen till 

att människan är rädd för friheten, är att den innebär ett konstant arbete för människan att nå 

sina individuella mål. Ett fritt samhälle kan inte fortleva om inte dess medborgare är överens 

om att varje individ har den ställning i samhället som personens handlingar har lett den till.39 

 

                                                 
36 Petäjä, s. 34 f. 
37 Petäjä, s. 38 f. 
38 F A Hayek, Frihetens grundvalar (Stockholm: Timbro, 1999), s. 95 f.  
39 Hayek, s. 95 f. 
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I en essä i den amerikanska tidningen The Freeman, menar ekonomiprofessorn Dwight R Lee, 

att om inte befolkningen på djupet tar sitt individuella ansvar på allvar så är friheten hotad. Ju 

mindre ansvar individen tar ju mer ansvar måste staten ta för individernas handlingar. På ett 

sätt är detta bra för då garanterar staten att befolkningen inte kannibaliserar på sin egen frihet. 

Men det finns en baksida, ju större makt staten får ju mindre frihet för medborgarna. Därför 

ska varje individ ta sitt personliga ansvar för att maximera och skydda friheten.40 

 

I Anarki, stat och utopi resonerar Robert Nozick kring människans ansvar. Med flera olika 

exempel visar Nozick att varje individ har ett stort personligt ansvar för sina handlingar, 

oavsett kontext. ”Det är en soldats ansvar att avgöra om det han strider för är rättvist. Finner 

han frågan besvärlig […] får han inte skjuta över ansvaret på sina befälhavare, som med 

säkerhet kommer att påstå att deras sak är rättvis.”41 Nozick fortsätter sitt resonemang med ett 

exempel från den politiska arenan. ”Inte heller förstår vi varför det politiska området är något 

speciellt. Varför fritas man speciellt från ansvar för sina handlingar när dessa utförs med 

andra av politiska motiv, under ledning eller på order av politiska ledare.”42 Nozicks idéer 

kring ett brett personligt ansvar hänger ihop med hans idéer kring människans nästan 

oinskränkta rättigheter och den minimala staten. Varje persons rättigheter är så starka och 

omfattande att ingen får utföra några handlingar mot dem. Han menar att statens ska ha en 

mycket begränsad roll och bara sköta polisiära och juridiska ändamål. Om staten skulle vara 

större skulle den kränka människors rättigheter, vilka de mest centrala är rätten till liv, frihet 

och egendom.43 Mycket av hans tankegods är inspirerat av 1600-talsfilosofen John Locke och 

Nozick menar att människans rättigheter inte får kränkas oavsett om det i en situation skulle 

finnas fördelar med att göra det.44   

2.2.2 Om rättvisa 

John Rawls menar att varje individ i ett grundtillstånd skulle välja ett system som innebär 

rättvisa mellan alla människor. Han menar att om man rent hypotetiskt skulle sätta människor 

bakom det han kallar okunnighetens slöja, där man inte vet vilka ens föräldrar är, vilken 

hudfärg man har, vilka ekonomiska förutsättningar man föds till, skulle människan i detta 

grundtillstånd välja att utgå från rättvisa när hon enas med andra om vissa grundläggande 

                                                 
40 D R Lee, Liberty and Individual Responsibility (The Freeman, 1987), s. 132 f. 
41 Robert Nozick, Anarki, stat och utopi (Stockholm: Timbro, 2001), s. 146.  
42 Nozick, s. 147. 
43 Nozick, s. 21. 
44 Roberts & Sutch, s. 206 f. 
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rättigheter. Dessa rättigheter är grundläggande och inte möjliga att köpslå eller förhandla 

kring. Rawls menar att bakom okunnighetens slöja skulle människan enas om två liberala 

rättviseprinciper, varav den första blir intressant för uppsatsen. Den lyder som följande. ”Alla 

ska ha samma rätt till det mest omfattande system av grundläggande friheter som är förenligt 

med att alla har ett liknande frihetssystem.”45 I den första rättviseprincipen ingår 

yttrandefrihet tillsammans med församlings-, tanke- och samvetsfrihet. Utan dessa friheter 

faller den första rättviseprincipen. Förutom att upprätthålla rättviseprincipens existens, behövs 

dessa friheter för att garantera att den demokratiska och politiska utvecklingen inte styrs av 

särintressen från de som har makt och medel till detta.  Rawls skriver: 

 

Kompensationsåtgärder måste alltså vidtas för att de politiska friheternas skäliga värde ska bevaras för alla. 
[…] I ett samhälle som tillåter privat ägande av produktionsmedel, måste till exempel en stor spridning av 
egendom och förmögenhet upprätthållas, och regeringen måste regelbundet skjuta till penningsummor för att 

uppmuntra fri offentlig diskussion.
46
 

 

Rawls delar rätten till liv och frihet som grundläggande rättigheter med Nozick, men där 

Nozick pratar om rätten till egendom som fokuserar Rawls att rätten till lycka och rätten till 

tillräckliga resurser. Med tillräckliga resurser menas exempelvis rätten till sjukvård och en 

egen inkomst.47 

 

2.2.3 Om demokrati, yttrandefrihet och autonomi 

Yttrandefrihet är ett centralt begrepp i statsvetaren Robert A Dahls resonemang kring 

demokrati. För att nå politisk jämlikhet för demokratin sätter Dahl upp fem kriterier. 1. Lika 

rösträtt, 2. Effektivt deltagande, 3. Upplyst förståelse, 4. Kontroll över dagordningen och 5. 

Allomfattande medborgarskap. Yttrandefrihet måste finnas för att punkterna 2-5 ska 

uppfyllas. Det enda kriteriet som inte kräver yttrandefrihet är punkt 1, lika rösträtt. För Dahl 

innebär yttrandefrihet att folket ska kunna kritisera politikerna, statsapparaten, den styrande 

ideologin och samhällssystemet utan att drabbas av allvarliga påföljder. Förutom 

yttrandefrihet prioriteras alternativa informationskällor och församlingsfrihet lika högt i 

resonemanget om vilka institutioner som måste finnas för att punkt 2-5 ska bli uppfyllda. För 

den här uppsatsen blir alternativa informationskällor intressanta ur ett 

yttrandefrihetsperspektiv. Dahl menar att folket måste ha tillgång till alternativa 

                                                 
45 Roberts & Sutch, s. 228. 
46 John Rawls, En teori om rättvisa (Göteborg: Daidalos, 1999), s. 222.  
47 Roberts & Sutch, s. 207. 
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informationskällor och de ska skyddas enligt lag.48 Han diskuterar även begreppet personlig 

autonomi, vilket är ett av de grundläggande argumenten för demokrati, genom att jämföra 

anarkismens argument med demokratins. Enligt ett anarkistiskt sätt att se på autonomi för 

individen är det enda rimliga att resultatet blir moralfilosofisk anarkism. I och med att 

anarkismen vill maximera individens autonomi och sätter sig över statens auktoritet, kan det 

enda rimliga bli att individen inte följer några av staten givna moraliska åtaganden.49 Dahl 

motsätter sig dessa anarkistiska argument och menar att i ett statslöst samhälle är det inte alls 

säkert att man kan maximera sin personliga autonomi. Det kan bli tvärtom, att de ökande 

riskerna att utsättas för godtyckligt våld, förtryck från andra som tar för sig o.s.v. istället leder 

till minskad autonomi. Om vi istället accepterar att avstå en liten del av vår autonomi, vilket 

är det enda rimliga för total autonomi är ändå omöjlig att uppnå, menar Dahl att den 

demokratiska staten är att föredra. Det innebär inte att individerna i en demokrati ska bete sig 

som robotar, utan man ska fortfarande agera ansvarsfullt.50  Dahl skriver:  

 

Med en moraliskt autonom människa avser jag en som avgör sina moralprinciper och de beslut som hänger 
på dem, efter en process av reflektioner, överväganden, granskningar och hänsynstaganden. Att vara 

moraliskt autonom är att vara självstyrande inom de moraliskt relevanta valens område.(Förf. kursiv.)
51
 

 

Den demokratiska processen är fylld med svårigheter och vissa grupper i samhället kan 

komma till skada då majoriteten inte visar lika hänsyn. Trots detta ska det mycket till innan 

Dahl kan tänka sig någon form av förmynderi av medborgarna. Han menar att man kan se på 

saken på två sätt. Om man har tron på att folket inte får handla fel vid någon tidpunkt är det 

nog rätt att låta folket ledas av någon sorts förmyndare. Men om man tror på att folket och 

individen kan nå mognad genom att återkommande få dryfta moraliska problem, så ska inte 

folket ha någon förmyndare. Dahl menar det är osannolikt att individen och kollektivet 

utvecklar sitt ansvarskännande om de inte får handla autonomt och ha möjligheten att göra 

både rätt och fel. ”Den demokratiska processen är en chanstagning: kanske ett folk som 

handlar autonomt kommer att lära sig att handla rätt.”52  

2.2.4 Sammanfattning teorier och begrepp 

I de idéer om människans frihet, ansvar och rättigheter som har presenterats ovan, framgår det 

att yttrandefriheten är en av de mest grundläggande rättigheterna som människan har och som 

                                                 
48 Robert Dahl, Demokratin och dess antagonister (Stockholm: Ordfront förlag, 1999), s. 246 ff.  
49 Dahl, s. 53 f. 
50 Dahl, s. 58 ff. 
51 Dahl, s. 104. 
52 Dahl, s. 215. 
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måste finnas för att ett demokratiskt system ska fungera. Idéerna hävdar också att människan 

både har stor frihet och stort ansvar. Men beroende på vilka moraliska principer man är 

anhängare av så kan vägen fram till friheterna och rättigheterna skilja sig åt. Därför kan de tre 

ovan beskrivna dimensionerna hjälpa till att systematisera de politiska filosofernas åsikter om 

rättigheter, ansvar och yttrandefrihet. Både Rawls och Nozick utgår från att det i finns vissa 

fastställda friheter och rättigheter som man inte får hämma eller köpslå med, d.v.s. de har ett 

icke-konsekventialistiskt synsätt. Som motsats kan nämnas Dahl som Petäjä hävdar har ett 

konsekventialistiskt sätt att se på yttrandefrihet.53 Även om Rawls och Nozick delar den icke-

konsekventialistiska synen så har de olika sätt att tänka när det exempelvis gäller den andra 

dimensionen, samhällsfilosofisk tyngdpunkt. När Rawls resonerar ur ett samhällsperspektiv 

resonerar Nozick ur ett individperspektiv. Sammanfattningsvis hjälper tre dimensionerna till 

att systematisera olika synsätt på exempelvis yttrandefrihet, därför blir de också intressanta att 

använda för att systematisera de intervjuade elevernas åsikter. På samma sätt som Petäjä 

systematiserar bl.a. Mills och Dahls åsikter kring yttrandefriheten tänker jag försöka göra med 

elevernas åsikter. Jag återkommer till detta under rubriken Analysverktyg i metodkapitlet. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
                                                 
53 Är medveten om att jämförelsen till viss del haltar då Petäjä enbart undersöker Dahls syn yttrandefrihet och 
inget annat. 
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3. METOD 

 

3.1 FOKUSGRUPP 

Till att börja med var jag inne på att genomföra enskilda halvstrukturerade 

livsvärldsintervjuer, då denna metod är lätt att arrangera, svaren i intervjuerna kommer från en 

källa, samt att det är någorlunda lätt att transkribera och kontrollera intervjun i efterhand.54 

Nackdelen med enskilda intervjuer skulle i det här fallet vara att det inte finns tidsutrymme att 

genomföra och processa tillräckligt många, för att få med så många ungdomars åsikter som 

möjligt i studien. Istället har jag valt att genomföra fokusgruppsintervjuer, för att på så vis öka 

antalet respondenter i studien. En fokusgrupp kan definieras på följande sätt: ”Fokusgrupper 

är en forskningsteknik där data samlas in genom gruppinteraktion runt ett ämne som bestämts 

av forskaren.”55 Metoden är kvalitativ och passar mycket bra när man på ett djupare plan vill 

förstå människors underliggande värderingar och det av allmänheten som kanske uppfattas 

som avvikande åsikter, samt hur de tolkar det forskningstema som är aktuellt för den 

undersökning som utförs.56 Fokusgruppen leds av en moderator, som introducerar ett ämne, 

scenario eller liknande för att starta den påföljande diskussionen.57 I studien kommer jag att 

använda två scenarier som har sin utgångspunkt i frågeställningarna, se 3.2 för detaljerad 

genomgång av scenarierna.  

 

3.1.1 Fördelar och nackdelar  

På vissa punkter går åsikterna isär kring fokusgruppers värden. Kvale och Brinkmann menar i 

boken Den kvalitativa forskningsintervjun att fokusgruppintervjuer är bra för att bringa fram 

många och olika åsikter i en fråga och att målet inte är att nå samförstånd. Gruppinteraktionen 

kan också hjälpa till så att deltagarna vågar uttrycka sina åsikter, även i känsliga frågor. 

Åsikter som kanske inte skulle ha kommit fram om gruppinteraktionen inte hade funnits.58 

Denscombe hävdar å sin sida i Forskningshandboken att i fokusgrupper är den samlade 

åsikten viktigare än varje deltagares enskilda åsikt. Denscombe menar att fokusgrupper passar 

bäst för att undersöka frågor som inte är av känslig och kontroversiell art.59 I Fokusgrupper av 

                                                 
54 Martyn Denscombe, Forskningshandboken (Lund: Studentlitteratur, 2007), s. 136.  
55 Victoria Wibeck, Fokusgrupper (Lund: Studentlitteratur, 2011), s. 25.  
56 Wibeck, s. 147. 
57 Denscombe, s. 137. 
58 Steinar Brinkmann & Svend Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: Studentlitteratur, 2010), s. 166.  
59 Denscombe, s. 138.  
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Wibeck framgår det att fokusgrupper har varit lyckosam som metod i forskning kring så 

kallade ”high-involvement topics”, där gruppdeltagarna själva kan ha erfarenhet av mycket 

känsliga händelser och erfarenheter. Metoden har exempelvis använts inom forskningsfält 

som HIV/Aids och sexuella övergrepp. Även gruppdynamiken kan vara en tillgång när svåra 

och komplexa frågor ska diskuteras. I gruppen kan deltagarna fråga och lära av varandra, 

vilket kan leda till att varje deltagare kan bilda sig en egen uppfattning på ett lättare sätt, än 

om intervjun hade varit enskild. 60 

 

Nackdelar med fokusgruppintervjuer finns. Även om fokusgruppen i sig främjar spontanitet 

och att gruppinteraktionen kan stimulera personer att ha en åsikt, så kan det motsatta inträffa. 

Personer kanske helt enkelt inte vill yttra sina personliga åsikter i gruppen, något som kanske 

skulle komma fram om man istället hade gjort enskilda intervjuer. Beroende på hur man ser 

på detta så kan det vara både en fördel och nackdel om en person väljer att sitta tyst. För 

forskaren kan detta vara frustrerande, men ur ett etiskt perspektiv kan det vara en fördel att 

intervjuade personer kan ”gömma sig” i gruppen och sitta tysta, något som kanske skulle ha 

varit svårt om det varit en enskild intervju.61 En andra nackdel kan vara att moderatorn kan få 

svårigheter att styra in gruppen på det tilltänkta undersökningsområdet, samt hålla kvar 

gruppen på rätt spår. Här krävs en viss skicklighet av samtalsledaren för att undvika detta. En 

tredje nackdel kan vara att gruppinteraktionen kan försvåra transkriptionen av intervjun. Till 

skillnad mot i en enskild intervju ska åtminstone fem röster (en moderator och fyra 

intervjuade) samsas om platsen i inspelningen. Ju livligare samtalet blir desto, antagligen, mer 

efterarbete för forskaren.62 En fjärde nackdel handlar om etiska överväganden. Vid en 

fokusgruppsintervju kan forskaren lova konfidentialiet till gruppmedlemmarna, däremot kan 

det finnas ett problem med vad gruppmedlemmarna i sin tur berättar om varandra efter själva 

intervjun.  

 

3.1.2 Gruppstorlek, validitet och reliabilitet 

Även när det gäller gruppstorlek går meningarna isär. Kvale, Brinkmann och Denscombe 

rekommenderar en storlek på sex till nio, eller tio, personer. Wibeck menar att gruppen bör 

innehålla minst fyra och högst sex personer. Vid en grupp som består av mindre än fyra 

personer har forskning visat att vissa dynamikproblem kan uppstå. När man kommer upp i en 

                                                 
60 Wibeck, s. 22. 
61 Wibeck, s. 139. 
62 Brinkmann & Kvale, s. 166. 



 

23  
 

gruppstorlek över sex personer kan subgrupper bildas och då finns risken att diskussionen 

splittras upp i flera separata samtal.63 

 

Det är svårt att ge ett entydigt svar kring hur många fokusgrupper som behöver intervjuas för 

att nå teoretisk mättnad. Ju mer skilda åsikter och högre komplexitet i det tema som ska 

behandlas desto fler grupper behövs. Antalet grupper kan också variera beroende på om man 

ska undersöka gruppens åsikter i en fråga eller undersöka själva samspelet som sker.64 

Reliabilitet handlar om att man måste kunna lita på det resultat som forskaren kommer fram 

till. Om en annan forskare har tillgång till samma undersökningsdata och gör om samma 

undersökning, ska även den komma fram till samma resultat. Därför är det viktigt att 

forskningen bedrivs objektivt av forskaren.65 När det gäller validitet, eller giltighet, så finns 

det några saker som komplicerar bilden när man använder fokusgrupper. I själva 

gruppinteraktionen kan man inte vara säker på att deltagarna riktigt säger vad de egentligen 

tycker om de är i en grupp av människor som de inte känner i förväg. Dessutom kan 

intervjustället påverka svaren, därför är det bra att hålla dem i en miljö där medlemmarna 

känner sig hemma. Kanske är termen validitet också olämplig? Wibeck menar att termen 

trovärdighet passar bättre.66  

3.1.3 Analysnivå 

Wibeck beskriver tre olika nivåer när man utför analysen av de gjorda 

fokusgruppsintervjuerna. Den första nivån är den enklaste och innebär att man kategoriserar 

och återger all insamlad intervjuinformation. Detta innebär att textomfattningen blir enorm för 

läsaren. Den andra analysnivån är den beskrivande analysen och innebär att man skriftligen 

sammanfattar intervjuerna och visar med utvalda exempel vad som har sagts i intervjuerna. 

Den tredje och mest komplicerade analysnivån kallar Wibeck för tolkning. En tolkande analys 

kan vara bra om man vill göra: ”en analys av gemensamma värderingar och premisser som, 

ofta outtalat, utgör en utgångspunkt för diskussionen.”67 Analysnivå återkommer i kapitel 3.3. 

3.1.4 Sammanfattning av metodvalet 

Hur påverkar den ovanstående beskrivningen av fokusgrupper studien? I och med att studiens 

syfte och frågeställningar handlar om hur olika människor tänker, i det här fallet kring 

                                                 
63 Wibeck, s. 62 f. 
64 Wibeck, s. 60 f. 
65 Wibeck, s. 143. 
66 Wibeck, s. 144 f. 
67 Wibeck, s. 110. 
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yttrandefrihet, och hur de potentiellt handlar i vissa situationer utifrån sina åsikter om friheten, 

behövs en undersökningsmetod som kan handskas med stora olikheter mellan personer samt 

förstå hur människor motiverar sitt handlande. I studiens syfte och frågeställningar finns inga 

givna svar. Beroende på vilken moralisk princip68 man är anhängare av så kan man komma 

fram till olika svar kring vad som är rätt och fel. De två scenarierna som används i studien kan 

uppfattas som känsliga, därför finns det ett behov av en vänlig och respektfull 

undersökningsmetod. Fokusgrupper har, som tidigare redovisats, använts på långt mer 

känsliga områden än vad denna studie berör. Därför ser jag inget problem med att använda 

metoden i denna studie utifrån detta perspektiv. Sammantaget kan man säga att studiens syfte 

och frågeställningar svarar mot de ovan förklarade lämplighetsområden som redovisats för 

fokusgrupper. Jag har valt att använda mig av Wibecks rekommendationer när det gäller 

gruppstorlek och ha fem gruppmedlemmar var i de två tänkta fokusgrupperna. En jämn 

könsfördelning har också eftersträvats. Intervjuerna har skett på deras skolor och de elever 

som har intervjuats går i årskurs tre på gymnasiet. Tidigare forskning har visat att det sker en 

mognad i åsikter bland ungdomar från att de är 14-15 år tills de fyller 18-19 år.69 Därför har 

jag valt att intervjua de som går sista året på gymnasiet, då uppsatsens tema är ett rätt så 

komplicerat område. 

 

I och med att bara två grupper kommer att intervjuas tror jag inte man kan tala om någon 

teoretisk mättnad i studien, utan den får fungera som en fingervisning åt vilket håll åsikterna 

går bland ungdomarna. När det gäller reliabilitet så är det min handledare, examinator och 

opponent som är de som kommer att ha chansen att ifrågasätta mina resultat. Tyvärr har jag 

inte ett helt forskningsteam att luta mig tillbaka på. Det samma gäller till viss del validiteten, 

eller trovärdigheten i studien. Jag ska kontrollera och värdera ungdomarnas svar i 

fokusgrupperna för att se om svaren är trovärdiga, men det finns inga möjligheter i denna 

studie att göra en triangulering, d.v.s. att komplettera resultatet från fokusgrupperna med flera 

andra metoders resultat.  

 

Både varje enskild deltagares åsikter, samt fokusgruppernas samlade åsikter i studien kan vara 

av intresse. Ur ett enskilt perspektiv kan jag se att varje individs åsikt kan vara användbar för 

att besvara studiens fråga kring personligt ansvar och möjliga begränsningar. Då det 

personliga ansvaret är en moralisk fråga, och att människors moraliska ståndpunkter varierar 

                                                 
68 Se diskussionen under rubriken Teorier och begrepp. 
69 Skolverket, Ung i demokratin, s. 134. 



 

25  
 

utefter vilka moraliska principer man är anhängare av, är individperspektivet mycket viktigt 

för studien. Även möjliga begränsningar av yttrandefriheten kan tolkas som en individuell 

moralisk fråga. Om en inskränkning görs påverkar denna varje persons individuella rätt, kan 

man hävda. Ur en kollektiv synvinkel är också den moraliska diskussionen kring ansvar och 

begränsningar intressant. Många filosofer har försökt, och trott på att det går, att skapa en 

allmänt gällande ”moralisk lag”. Problemet är bara att de olika teorierna hittills inte gått att 

sammanfoga till en allmänt accepterad lag.70 Ungdomarnas kollektiva svar kring deras 

moraliska principer och begränsningar är också intressanta för studien. Även forskningsfrågan 

om elevernas upplevelser av undervisningen kring yttrandefrihet är intressant ur både ett 

individuellt och grupperspektiv.  

 

3.2 TVÅ SCENARIER 

För att få verklighetsförankring i fokusgruppsintervjuerna så används två scenarier. Det ena 

handlar om de muhammedkarikatyrer som den danska tidningen Jyllandsposten publicerade 

2005 och som framförallt under 2006 fick omfattande följder i både Danmark och omvärlden. 

Det andra scenariot handlar om terrordåden i Oslo och Utöya i juli 2011. Dessa dåd ledde till 

en massiv debatt kring yttrandefrihet, främlingsfientlighet och moral. I min intervjuguide är 

frågorna uppdelade dels i frågor som specifikt utgår från dessa händelser och dels i frågor som 

är allmänna och inte behöver något scenario för att besvaras. Meningen med både specifika 

och allmänna frågor är att få ett bredare och fylligare svarsmaterial att arbeta med. Se bilagor 

för mer information. 

 

3.3 ANALYSVERKTYG 

För att kunna besvara forskningsfråga 1 (Vilka åsikter och tankar har gymnasieungdomar om 

rättigheter kring yttrandefriheten och det, möjliga, personliga ansvaret som följer med 

yttrandefriheten?) kommer jag som stöd i analysen att använda följande matris. 

 

 

 

 

 

                                                 
70 Tännsjö, s. 16 ff. 
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1b 

 

2a 

 

2b 

 

3a 

 

3b 

 

4a 

 

4b 

 

Figur 1  Petäjäs matris. Ur Petäjä, Ulf, Varför yttrandefrihet?, s. 40. 2006, Växjö University press. 
 
 

I Petäjäs resultat, som redovisas under rubriken Tidigare forskning, framgår det att de fem 

undersökta argumenten rättfärdigar yttrandefriheten framförallt genom konsekventialism, 

fokus på samhället och mottagare. Med andra ord ruta 1b i matrisen. 

 

I besvarandet av forskningsfråga 2 (Vilka åsikter och tankar har gymnasieungdomar om 

möjliga begränsningar i yttrandefriheten?) kommer jag att använda teorin om pålitlig 

kommunikationsprocess som presenterades under rubriken Tidigare forskning. Vilka tankar 

har ungdomarna kring begränsningar, resonerar de som i Petäjäs fem utvalda argument? 

D.v.s. att begränsningar i yttrandefriheten kan ske vid krig, anarki eller andra våldshandlingar, 

eller resonerar de på ett annat sätt? 

 

Till hjälp för att besvara forskningsfråga 3 (Vilka erfarenheter har eleverna av att arbeta 

kring yttrandefrihetsfrågor i skolan?) och 4 (Överensstämmer skolerfarenheterna med 

styrdokumentens mål med undervisningen?) kommer jag att använda mig av gymnasiets 

styrdokument rörande samhällskunskap. 

 

Av de tre analysnivåerna, som beskrevs i 3.1.3, kommer både den beskrivande och tolkande 

nivån att bli aktuella för uppsatsen. Den beskrivande analysen är framförallt användbar när 

det gäller forskningsfrågorna 2,3 och 4. Den tolkande analysen blir framförallt aktuell för 

forskningsfråga 1. I arbetet med att kategorisera in elevernas åsikter i den ovan beskrivna 

matrisen krävs det att en hel del tolkningar görs.  

 
Konsekventialism 

 
 
Normativ argumentations- 
linje 

 
Icke-konsekventialism 

Samhällsfilosofisk tyngdpunkt 
         Samhällsorientering                                 Individorientering 
 

Subjektstyngdpunkt 
  Avsändare               Mottagare              Avsändare            Mottagare 
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3.4 AVGRÄNSNINGAR 

När det gäller avgränsningar så finns det några som gäller för studien. När det gäller första 

och andra forskningsfrågan så ser jag de båda intervjugrupperna som att de kompletterar 

varandra och ger en mera representativ bild av de åsikter som man kan förvänta sig att 

ungdomar idag har. Därför kommer jag inte att göra några analytiska jämförelser utifrån fråga 

1 och 2. Däremot kan det finnas skäl till att göra jämförelser när det gäller fråga 3 och 4, då 

dessa behandlar ungdomarnas skolerfarenheter. Det finns ett värde i att undersöka om olika 

utbildningsvägar möjligen ger olika demokratiska utvecklingsmöjligheter. När det gäller 

forskningsfråga 3 och 4 så grundar sig informationen enbart på det som de intervjuade 

eleverna berättar om. Den informationen är inte kompletterad av någon annan undersökning.  

  

3.4.1 Analysverktygets användande och begränsningar för uppsatsen 

Jag kan se vissa svårigheter i användandet av Petäjäs matris för uppsatsen. Det är inget fel på 

själva matrisen, men när Petäjäs analys bygger på omfattande texter bygger min analys på 

intervjuer, som är mer fragmentariska till sin natur. Därför kommer analysen att bli avsevärt 

ytligare än vad Petäjä presenterar i sin avhandling. Många kommentarer och åsikter från 

eleverna kan helt enkelt bli svårplacerade i matrisen. I analysen får jag helt enkelt utgå från de 

kommentarer som är möjliga att placera.  
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4. RESULTAT  

Resultatdelen är uppdelat i tre kapitel och utgår dels från frågeställningarna och dels från 

analysverktygen. I första kapitlet behandlas elevernas tankar kring rättigheter och ansvar, i 

andra yttrandefrihetsbegränsningar och det tredje handlar om elevernas erfarenheter av 

undervisning kring yttrandefrihet. Då flera av intervjufrågorna kan besvara både 

forskningsfråga 1 och 2, se bilaga 1, redovisas inte svaren på intervjufrågorna i strikt ordning i 

resultatet. Den första intervjun, som hädanefter kallas intervjugrupp 1, gjordes på ett 

yrkesförberedande gymnasium. Här har alla elever fått ett fiktivt namn som börjar på 

bokstaven a. Den andra intervjun, intervjugrupp 2, gjordes på ett studieförberedande 

gymnasium. Här har eleverna fått namn som börjar på c. Båda gymnasierna ligger i 

Mellansverige. Tyvärr var en av de kvinnliga eleverna i grupp 2 sjuk vid tillfället för 

intervjun. Därför bestod den gruppen av fyra deltagare, medan grupp 1 bestod av fem 

deltagare. Sammanlagt intervjuades fem män och fyra kvinnor. 

 

4.1 ELEVERNAS ÅSIKTER OM RÄTTIGHETER OCH ANSVAR 

Vad tycker du allmänt om att man testar gränserna för yttrandefriheten? Frågan inledde båda 

fokusgruppsintervjuerna. Eleverna i intervju 1 resonerade på följande sätt. 

 

Arne: Jag tycker inte det är något fel med … man borde väl få publicera vad man vill. 

Anders: Löjligt att man går på en religion så där [syftar på muhammedteckningarna] … tycker jag … ja. 

Allan: Jo men man borde få göra vad man vill (skratt) jo men liksom men det finns väl vissa gränser 

kanske. 

Anna: Är det meningen alla ska svara på den här frågan? 

Allan: … lite påhopp och så här kanske inte är bra. 

Björn: Mm 

Allan: Jo men man ska väl få yttra sig som man vill, men det borde finnas vissa gränser. 

Björn: Vissa gränser? 

Allan: Ja, som att man liksom kränker andra och så. 

Anna: Jag håller med Allan jag. 

 

Ungdomarna i intervju 1 tycker att man ska testa gränserna för yttrandefriheten. De flesta i 

gruppen tycker att det finns gränser för vad man får yttra, då risken finns att man kränker 

andra. Ungdomarna i intervju 2 resonerar på ungefär samma sätt. De tycker att man ska testa 

gränserna för friheten, men det gäller avgöra när det är passande eller inte. Carl förklarar: 
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”Gränsen går mellan provokation och förolämpning, verkligen, och den kan ju tolkas ganska 

fritt, men då måste ju utgivarna ha visst ansvar, i frågan.” Cecilia tillägger:   

 

Fast jag tycker det är väldigt viktigt att man inte får sådana här jättestarka tabun heller, det måste ju finnas 

personer som tycker saker som strider mot vad man själv tycker så att de ska finnas en mångfald, annars är 

det ju ingen idé att man har yttrandefriheten.  

 

På frågan om det var rätt av Jyllandsposten att publicera Muhammedbilderna är personerna i 

intervju 1 inte riktigt överens. Arne och Allan är tydliga med att det var rätt. De tycker att det 

var lite konstigt att det blev sådan uppståndelse och att reaktionerna blev så starka. Gruppen 

resonerar: 

 

Arne: Jag tycker … när det gäller religion så tycker jag man borde få yttra sig ändå liksom, för det är ingen 
specifik person man går till angrepp mot… 
 
Allan: Nej. 
 
Arne: … och så överdriver vissa. 
 
Anders: Fast det blir ju en specifik person när det blir Muhammed. 
 
Arne: Tror du han har ont av det?  
 
Anders: Nej men den islamska läran grundar sig mycket på han så. 

 

Även om Anders och Anna är lite tveksamma till publiceringen i själva diskussionen så 

hummar och nickar de instämmande till att det var rätt att publicera teckningarna, när jag 

sammanfattar deras tankar. Annika instämmer också, även om hon har suttit tyst under hela 

diskussionen. I intervjugrupp 2 är de fyra gruppdeltagarna överens om att publiceringen var 

felaktig. Carola menar: 

 

Jag vet inte om jag räknar det som yttrandefrihet, alltså jag tycker inte de är yttrandefrihet att kunna kränka 

andras religioner på det sättet. Det handlar inte om samma sak för även om man ska kunna få säga som man 

vill, så måste man tänka på hur det hamnar hos olika grupper. 

 

Även hennes gruppkamrater är inne i samma tankebanor. De menar att publiceringen bara 

förstärker den mediabild som redan finns. Curt beskriver det på följande sätt: ”Dom visar ju 

ungefär bara vad 0,2% av vad alla muslimer gör, alltså bombar då, dom visar ju inte vad 

99,8% gör.” Cecilia är inne på samma spår:  
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Men alltså jag tänker på det här att det är just väldigt känsligt, alltså det kanske är fel tillfälle och göra sånt, 

det är ju inte bara att dom gör en avbild av Muhammed, utan de kopplar ihop det allting med Al-Qaida, med 

terrorister och liksom hotet som finns i världen och ja, stärker den här fördomsfulla bilden många har emot 

Mellanöstern och just nu så är det väldigt uppmärksammat. 

 

 

När det gäller frågan om möjligheten att vara anonym när man skriver på internet så är 

ungdomarna i intervju 1 inte överens. Arne menar att det är bra att man kan vara anonym för 

att annars kanske man inte vågar skriva vad man tycker, då man kan bli hotad för sina åsikter. 

Anders och Anna tycker inte anonymitet behövs: 

 

Anders: Ja, men det kvittar egentligen för mig, man får ju ändå så stå för det man skriver tycker jag.  

Anna: Det tycker jag också. 

Anders: För du kan ju inte skriva dit och sen inget mer med det… 

 

I intervjugrupp 2 anser ungdomarna att möjligheten till att vara anonym, när man är med i 

debatten, inte behövs. De menar att man måste kunna stå för sina åsikter i insändare och 

kommentarer. De lägger också vikt vid att om man inte kan stå för det man tycker offentligt, 

så kan man lika gärna hålla det för sig själv. Gruppen resonerar också kring att det finns 

många som bara vill gnälla och provocera fram bråk, utan att egentligen ha genuina åsikter i 

de debatterade frågorna. Carl tycker att de ändrade reglerna, som infördes av exempelvis 

Aftonbladet efter terrorhändelserna i Norge, har varit bra. Nu för tiden är det svårare att vara 

anonym, då man måste logga in på sin egen Facebook-sida för att kunna kommentera 

Aftonbladets artiklar. Gruppen fortsätter sitt resonemang och Cecilia tänker ett steg längre: 

 

Cecilia: Men jag tänkte på det här med, jag tror det var i Iran för tre år sedan så var det ju jättemycket 

revolution och uppror och sådant mot regimen och då om man lade ut någonting då blev man ju tagen, så då 

var man ju tvungen att vara anonym för att lägga ut klipp och allting liksom, det var ju jättestängt. 

 

Carola: Jag kan tänka mig det som du sade, typ att man kan vara anonym när man startar en diskussion, men 

när man sedan som t.ex. den här situationen. När man kan göra påhopp på olika människor att man kan vara 

rasistisk mot folkgrupper, det är då man inte ska vara anonym, men just för att få föra en fråga till bordet 

och vara anonym på så sätt kan vara positivt, men inte just när man har raka åsikter om olika människor. 

 

Carl: Jag tycker liksom det här med att kanske, att man kommenterar Breivik typ ”snyggt jobbat”, eller att 

man arbetar för demokratiska rättigheter, det är två olika saker. 
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Precis som i första intervjufrågan så resonerar grupp 2 kring att kontexten påverkar 

handlandet. Beroende på situationen passar en del handlingar bra eller dåligt.  

 

I intervjuerna ställdes ett antal frågor kring ansvar. På frågan, har den/de som yttrar sig (ex. 

skriver, pratar, tecknar) något ansvar för de konsekvenser som kan uppstå? Så resonerade 

intervjugrupp 1 på följande sätt: 

 

Arne: Inte om det inte är en brottslig handling tycker jag. 

Björn: Inte om det inte är en brottslig handling, nej. 

Anna: Ansvar har man väl. 

Anders: Tycker också det. 

Anna: Man får alltid stå för konsekvenserna om man gör någonting. 

Anders: Precis. 

Arne: Jo, men man ska inte behöva bli mordhotad och så liksom om man inte har gjort något brottsligt.  

 

Som det framgår dialogen ovan resonerar ungdomarna lite olika. Arne drar gränsen vid vad 

som är lagligt eller inte. Senare i dialogen håller också Allan med honom i hans resonemang. 

Anna och Anders resonerar inte utifrån någon tydlig juridisk gräns utan menar att man är 

ansvarig för sina handlingar och möjliga konsekvenser av dem. I intervjugrupp 2 liknar 

resonemanget det som Anna och Anders för i grupp 1. Ungdomarna i grupp två anser att man 

har ansvar för sina yttranden och att man får vara beredd på de konsekvenser som de kan leda 

till. Cecilia resonerar:  

 

[…] Man kanske inte tänker, nu ska jag göra det här för att provocera just den här målgruppen utan man kan 

bara göra ett konstverk och så råkar det provocera och sedan så bara ja. Så liksom. Fast sedan så tycker jag 

att man får ta konsekvenserna av, gör man någonting som är kränkande då får man faktiskt ta 

konsekvenserna. […] 

 

Grupp 2 tycker inte att det per automatik innebär att man ska acceptera konsekvenser som 

mordhot o.s.v. Carola säger: ” […] du ska kunna ta kritik, tycker jag, men det är inte kritik att 

få en bomb i postlådan, liksom.” Hon menar, tillsammans med sina gruppkamrater, att det 

finns gränser för hur hård kritik man kan acceptera för ett yttrande. Cecilia och Carola 

resonerar vidare kring hur man som individ kan tänka kring konsekvenser.  

 

Cecilia: […] det är väl klart att man har rättighet att inte bry sig överhuvudtaget, man kan göra någonting 

och sedan inte bry sig. Men det säger ju inte att det inte blir några konsekvenser liksom.  
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Carola: Fast jag vet inte om jag tycker det är rätt att inte bry sig, om du t.ex. säger något provocerande till en 

person, jag tycker att då får man faktiskt vara beredd på att det kommer… 

 

Nästa fråga, som också berör ansvar, handlar om Jyllandspostens redaktörer hade något 

ansvar eller inte, för de reaktioner och dödsfall som följde i omvärlden. Intervjugrupp 1 

svarade följande på frågan: 

 

Anders: Borde de väl ha för det är de som bestämmer allt som kommer ut i tidningen. 

Allan: Nu har ju inte dom dödat dom. 

Anders: Nej men de har ansvar för att det sattes ut i tidningen, eller, jag vet inte hur… 

Arne: Ja men det är inte Jyllandspostens fel att det dör… 

Anders: Nej det är inte deras fel, men… 

Anna: Hade man inte publicerat det så hade det nog inte hänt. Eller liksom? För det hände ju på grund av 

det. 

Anders: Ja 

Allan: Men det är ju inte deras [Jyllandspostens] fel att de reagerar… 

Anders: Nej 

Allan: … muslimerna, som dom gjorde… 

Arne: Nej 

 

Diskussionen fortsätter kring Jyllandspostens möjliga ansvar. Arne och Allan menar att 

Jyllandsposten inte har något ansvar medan Anna och Anders framför att de tror att 

Jyllandsposten måste har räknat med starka reaktioner, på detta replikerade Arne: ”Man ska 

väl inte räkna med att folk blir dödade för att man publicerar en bild.” När diskussionen kring 

frågan börjar klinga av gör jag en sammanfattning. 

 

Björn: […] på ett sätt säger ni att det finns ett ansvar för vad man publicerar men å andra sidan så kan man 

inte ha ansvar för det som händer på andra sidan jorden. 

Arne: Nej 

Björn: Eller? 

Anders: Njaej, eller ja jag vet inte.  

Björn: Är du inne lite på att … du menade på att de hade ett ansvar eller? 

Anders: Ja eller ja, jag vet inte, ansvar och ansvar, dom har ju orsakat att det har blivit sådana reaktioner och 

ja om det blir deras ansvar det vet jag inte men… 

Björn: Ja, tänkte du på något mer? 

Anders: Nej 
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I intervjugrupp 2 går meningarna till viss del isär. Cecilia menar att Jyllandsposten har ansvar 

för konsekvenserna av karikatyrpubliceringen. ”Helt ärligt, man vet ju att man inte får avbilda 

Muhammed, om man är chefsredaktör för en tidning så tror jag inte han är otillräckligt bildad 

för att inte veta det.”  Cecilia fortsätter: ”Jag kanske inte vet vad konsekvenserna blir av att 

jag gör en handling, men jag får ändå ta konsekvenserna.” Carl och Carola håller bara till viss 

del med Cecilia och menar att Jyllandsposten bara kanske räknade med en debatt inrikes. Att 

publiceringen skulle få så omfattande internationella konsekvenser visste nog inte 

redaktörerna om i förväg. Sammanfattningsvis finns det flera olika åsikter i båda 

intervjugrupperna, när det gäller Jyllandspostens ansvar för konsekvenserna. 

 

På frågorna kring tecknaren Kurt Westergards situation och Fjordmans möjliga ansvar är 

intervjugrupp 1 överens i sina svar. De menar att Westergards situation inte kan vara rolig, då 

han i grunden bara utförde ett jobb när han gjorde sitt bidrag till Jyllandspostens publicering. 

Det uppkom ingen diskussion kring något möjligt personligt ansvar för Westergaard. När det 

gäller frågan kring Fjordman, ansåg grupp 1 att han överhuvudtaget inte hade något ansvar för 

Breiviks handlingar. Exempelvis Arne menar att Breivik kan ha haft sina idéer klara innan 

han började läsa Fjordmans blogginlägg. Gruppen diskuterar inte heller något annan möjligt 

aspekt på ansvar för Fjordman. 

 

I intervjugrupp 2 är ungdomarna inte helt säkra på att Westergaard bara är ett offer i 

sammanhanget. De menar att hans situation är en konsekvens av hans handlande. Med detta 

sagt så tycker ungdomarna inte att det är rätt att han ska behöva gömma sig, följderna har 

blivit för hårda. Carola menar att publiceringen, och konsekvenserna av den, antagligen har 

förstärkt bilden av muslimer som terrorister. Först publiceras bl.a. Westergaards bild som 

förstärker muslimernas roll som terrorister och sedan blir följderna att konstnären jagas av 

sådana som avbildas på Jyllandspostens bilder. Carola menar att även de som innan 

publiceringen hade en neutral syn på muslimer nu kanske har en negativ syn på dem istället. 

Utifrån Carolas resonemang fortsätter Cecilia: ”På så sätt så tycker jag inte synd om honom 

[Westergaard] utan då tycker, då får ju han beviljat det han egentligen ville då med bilden, i 

sådana fall, kanske. Då stärker han ju fördomarna liksom.” När det gäller Fjordmans möjliga 

ansvar är intervjugrupp 2 överens om att han inte har något direkt ansvar för Breiviks 

handlingar, däremot är de tydliga med att han har ansvar för det han har skrivit och lagt ut på 

internet. Carl beskriver ansvaret på följande sätt: ” […] det kommer nå andra människor, det 

har han ansvar för, utan tvivel, men just att han kanske inte ska ställas inför rätta för det som 
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Breivik gjorde däremot, men visst han förgiftar debattens klimat, […] Han har ju ansvaret att 

han kanske har påverkat Breiviks tankar” Även Curt är inne på att Fjordman har ansvar och 

gör en något komplicerad jämförelse med en finsk skolmassaker, där många såg på Youtube 

hur en yngling hotade med en massaker på sin skola, utan att ta sitt ansvar och anmäla hans 

hot innan det var för sent. Sammanfattningsvis anser grupp 2 att man Fjordman inte har 

ansvar för Breiviks handlingar, men däremot har han ett ansvar för det han har publicerat och 

att han kan ha påverkat Breivik i hans tankegångar.  

 

4.2 ELEVERNAS ÅSIKTER OM BEGRÄNSNINGAR AV YTTRANDEFRIHETEN 

Ett antal av intervjufrågorna har som syfte att undersöka ungdomarnas åsikter om möjliga 

begränsningar av yttrandefriheten. På frågan, tycker du att det finns tillfällen då 

yttrandefriheten bör vara begränsad? Så finner intervjugrupp 1 inga direkta tillfällen då de 

anser att friheten ska vara begränsad. Diskussionen är vag och hamnar på detaljnivå kring att 

vissa grupper inte får utestängas och personangrepp får inte förekomma. Jag återupprepar då 

frågan för att se om diskussionen kan komma igång, men förutom att Anders stannar upp 

några sekunder kring möjlig begränsning av det som skrivs på hemsidor, slutar diskussionen 

med att de i gruppen inte hittar några tillfällen då friheten bör vara begränsad.  

 

Även intervjugrupp 2 ger indikationer på att frågeställningen är komplicerad. Till en början 

resonerar ungdomarna kring hets mot folkgrupp, jag kommenterar då att den begränsningen 

redan finns via vår lagstiftning och återupprepar frågan igen, precis som jag gjorde i 

intervjugrupp 1. Då tar resonemangen till viss del mer fart. Carl resonerar:  

 

Behöver vara begränsad av staten eller av sig själv? Det är ju frågan. Liksom har det hänt en tragedi 

någonstans så kanske man inte ska säga, man kanske inte ska säga vad man vill om just det, eller, och 

kanske provocera, men däremot så ska man ha rätt att få göra det. 

 

Även Cecilia funderar kring möjliga statliga inskränkningar genom att söka sig utomlands. 

 

Jag tänkte på det här med Tyskland […] Man tillåter inga nazistiska eller rasistiska partier i deras regering 

överhuvudtaget eller kritik, dom är förbjudna liksom. Men jag vet inte riktigt om jag tycker att det är rätt, 

även fast jag tycker det är fel att ha sådana åsikter så tycker jag ändå så att det… man har rättighet att ha 

dom, liksom. 
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Ungdomarna i grupp 2 fortsätter att resonera kring möjliga tillfällen då friheten borde vara 

begränsad. Diskussionen slutar med att de är överens om att de inte kan finna några direkta 

tillfällen då den bör vara begränsad. De tycker också att det finns en fara med begränsningar 

för då kan olika grupper använda detta för att visa upp sig som offer för inskränkningarna. 

Ungdomarna använder TV 4 som exempel, då kanalen vägrade visa reklam för 

Sverigedemokraterna, och menar att populariteten kan öka för grupper som får agera ”under-

dogs”.   

 

När det gäller frågan om regeringens och Säpos inblandning i nedstängandet av 

Sverigedemokraternas hemsida, tycker intervjugrupp 1 att företrädare för den svenska 

regeringen gjorde fel. Arne menar att Sverigedemokraterna inte hade gjort något brottsligt och 

om staten går in och begränsar på ett sådant sätt, innebär det att det inte är ett demokratiskt 

samhälle. De andra gruppmedlemmarna håller med och liknar tillfället med diktaturen i 

Sovjet. 

 

Även ungdomarna i grupp 2 är i princip överens om att nedstängningen och regeringens 

inblandning var felaktig. Carola anser att man nästan kan se det här exemplet som att det inte 

råder oinskränkt yttrandefrihet i Sverige. Återigen är gruppmedlemmarna inne på att vissa 

grupper och partier kan få ett större stöd om deras åsikter inte får föras fram i ljuset, de menar 

också att det bästa vore om exempelvis media gick in och på ett tuffare sätt ifrågasatte 

exempelvis Sverigedemokraternas agerande. Den som visar mest osäkerhet kring frågan är 

Curt.  

 

Det känns väl både och, man ska ju inte kunna göra en sådan grej [stänga ner] men att… nej jag vet inte 

riktigt, det är både bra och dåligt. Dom [Sverigedemokraterna] får inte yttra sig men alltså det dom skulle 

yttra sig om var ju fel. 

 

På frågan om vad ungdomarna tycker om att tidningar och andra forum på nätet inte granskar 

inlägg innan de blir publicerade, är grupp 1:s medlemmar tveksamma. Å en sida anser de att 

det i vissa fall skulle vara bra med förhandsgranskning, å andra sidan är de oroliga för att en 

förhandsgranskning skulle begränsa friheten att uttrycka sig. Anna avviker lite från gruppens 

åsikt och anser att förhandsgranskning borde ske jämt. Ungdomarna i grupp 2 är också 

tveksamma i sitt resonemang. De menar att tidningen alltid har ett ansvar för de kommentarer 

som läggs ut på deras hemsida, även om tidningen själv inte delar åsikterna så är den 
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ansvarig. Men däremot är de osäkra på om förhandsgranskning är bra eller inte. Carola är inne 

på att det beror helt på situationen och vad debatten handlar om. Om det bara handlar om att 

provocera och kränka så kan förhandsgranskning vara bra. Men om debatten handlar om 

något större, exempelvis kvinnlig rösträtt, är det att föredra att ingen förhandsgranskning sker.  

 

När det gäller frågan, vad tycker du om att tidningar har möjlighet att stänga av 

kommentarsfälten? Anser intervjugrupp 1 att det är upp till tidningen att bestämma detta. 

Tidningarna är vinstdrivande företag som får göra som de vill med sina sidor. Det vore 

skillnad om exemplet hade varit någon statligt, demokratiskt, inrättad sida hävdar Arne. Då 

hade det varit odemokratiskt att stänga ner möjligheterna till kommentarer. Även 

intervjugrupp 2 tycker att det är upp till tidningarna själva att avgöra om de vill stänga av 

möjligheten till debatt på sina sidor. Carl resonerar: ”Det där med kommentarer, alltså jag 

tycker inte det är en given rätt att man ska få kommentera artiklar på internet, jag tycker det är 

en i-landsfråga.” 

 

När vi sedan kommer till frågan om det var rätt av vissa tidningar att stänga ner sina 

kommentarsfält i samband med terrorhändelserna i Norge, går meningarna åtminstone isär till 

en början i intervjugrupp 1.  

 

Arne: Samma sak, rätt och rätt, det finns inga rätt eller fel dom gör som dom vill eftersom dom är ett 

företag. 

Anders: Men, ja, det är ändå så rätt på ett sätt om det skulle bli, ”bra gjort” liksom, massa sådana 

kommentarer, det är rätt fel. Det är rätt gjort att dom stänger ner om dom ansåg att det skulle bli mycket 

sånt.  

Björn: Mm, vad tycker ni? 

Arne: Ifall det finns många som tycker att det var rätt och grejor då är ju det också demokratiskt liksom. 

Anders: Ja. 

Arne: Att dom ska få ut sin mening. 

Björn: Mm, vad tycker ni andra då? [vänder sig mot kvinnorna] 

Anna: Jag tror vi håller med honom [nickar åt Arne] 

Annika: Ja [tyst] 

Björn: Ja, det blir ju en avvägning här, å andra sidan som du är inne på [Anders], det här med att det 

kommer kommentarer som då kanske kan såra folk... 

Anders: Sedan vet man ju inte hur många sådana kommentarer som det kommer, det kanske blir snarare 

tvärtom att många bara ja ”en tragedi” och sådan kommentarer istället, det vet man ju inte.  
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Även intervjugrupp 2 är tveksamma i sina åsikter. Gruppen är återigen lite inne på att tillfället 

avgör om det är rätt eller fel att stänga ner kommentarsfältet, men de är tveksamma och ser 

flera nackdelar med ett nedstängande. Carola och Cecilia anser, med viss tveksamhet, att det 

var fel av tidningarna att stänga kommentarsfälten, därför att det till viss del blir 

odemokratiskt om inte alla åsikter får komma fram. Samt att det finns en risk att de med 

avvikande åsikter samlas på egna sidor, vilket kan späda på deras hat o.s.v. Carl resonerar lite 

annorlunda och tycker att på ett sätt är det förståeligt om tidningar valde att stänga ner, så att 

de inte skulle få dålig publicitet och tappa läsare.  

 

4.3 ELEVERNAS ERFARENHETER AV UNDERVISNING OM YTTRANDEFRIHET 

Intervjugrupp 1:s erfarenheter av arbete kring yttrandefrihetsfrågor har till viss del glömts bort 

av ungdomarna. De vet att de har jobbat med yttrandefrihetsfrågor i samhällskunskapen men 

de kommer inte ihåg innehållet. Jag hjälper dem då att komma ihåg via några följdfrågor. Det 

som framkommer är att de har jobbat med termer som hets mot folkgrupp och förtal. Mikael 

Persbrandts uppmärksammade förtalsmål kommer en av ungdomarna på att de har tittat 

närmare på. En annan kommer ihåg att man har pratat om de pressetiska reglerna. Arne menar 

att även om han inte kommer ihåg riktigt vad de gjorde så ”man vet väl liksom när man 

hamnar i en situation där, då vet man vad som är rätt och fel, men det är svårt att komma ihåg 

det så här.” På frågan om de har pratat om ansvar och begränsningar när de har behandlat 

yttrandefriheten i skolan är svaret mycket kort från grupp 1. Det en av dem kommer på är att 

varje tidning ska ha en ansvarig utgivare, inga diskussioner kring individuellt och kollektiv 

ansvar framkom i intervjun. När det gäller frågan om de har fått möjlighet att diskutera 

muhammedteckningarna och terrorhändelserna i skolan framkommer det i intervjugrupp 1 att 

de inte tror att de har diskuterat teckningarna i skolan. De är tveksamma då det var ett antal år 

sedan dessa publicerades, men ingen i grupp 1 har något minne av det. När det gäller 

terrorhändelserna i Norge är svaret liknande. De kan möjligen komma ihåg att detta har 

nämnts mycket kortfattat på någon samhällskunskapslektion. 

 

Intervjugrupp 2 nämner yttrandefrihetsfrågor som en del i flera kurser. Yttrandefrihetsfrågor 

och regler kring detta har behandlats i flera samhällskunskapskurser, de har även varit inne på 

frågor kring friheten i rättskunskap, religion och i kursen etik och livsfrågor. Carl nämner 

också att man inte får glömma bort de praktiska tillfällena när man som elev har möjlighet att 

yttra sig. Han nämner möjligheten till yttranden och påverkan i skolans programråd som 
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exempel. Flera gruppmedlemmar menar att de har diskuterat möjliga gränser för 

yttrandefriheten i flera kurser, även ansvarsfrågor har diskuterats. När det gäller 

muhammedkarikatyrerna så har två av fyra minnen av att de har pratat om dem på religionen 

Terrorhändelserna i Norge har tagits upp i både samhällskunskap och i kursen etik och 

livsfrågor nu under hösten, enligt gruppmedlemmarna.  
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5. ANALYS 

5.1 OM RÄTTIGHETER OCH ANSVAR 

Det är nu dags att återknyta till de ställda forskningsfrågorna och analysera ungdomarnas 

tankar och åsikter. När det gäller den första forskningsfrågan. Vilka åsikter och tankar har 

gymnasieungdomar om rättigheter och det, möjliga, personliga ansvaret som följer med 

yttrandefriheten? Så är sammantaget alla intervjuade ungdomar överens om att alla i 

samhället ska ha rättighet att yttra sig. De tycker att det är viktigt att debatten är fri och att 

meningsmotståndare får utrymme att yttra sina åsikter. Även de med avvikande och extrema 

åsikter ska ha rätt att yttra dem. Detta stämmer väl överens med vad Cecilia Eriksson kommer 

fram till i sin avhandling som nämndes i kapitlet Tidigare forskning. Ungdomarna i båda 

studierna tror på att alla ska ha rätt att yttra sig och sätter sin tilltro till människans förnuft att 

välja rätt väg efter att man har diskuterat och debatterat frågorna. I denna studie framgår det 

också att eleverna anser att det finns faror med att ta bort rätten för vissa att yttra sig. En följd 

kan bli att olika extrema åsikter får växa sig starka i undangömda miljöer, där de får stå 

oemotsagda. En annan möjlig följd är att grupper kan få extra mycket sympati och stöd om de 

fråntas rätten att yttra sig. 

 

Även när det gäller ansvar är studiens ungdomar överens om att man som individ har ett stort 

ansvar för sina yttranden. Det som skiljer dem åt är hur de tolkar innebörden i ordet ansvar. 

Man kan något förenklat säga att det finns en spridning bland ungdomarna från de som anser 

att det är tillräckligt om man följer lagstiftningen kring yttrandefriheten, till de som, förutom 

lagstiftningen, menar att det finns en moralisk aspekt som man inte kan bortse ifrån, samt att 

ens handlande också beror på den specifika situationen man befinner sig i. Två tredjedelar av 

de intervjuade eleverna menar att både Jyllandspostens redaktörer och Fjordman har ett 

moraliskt ansvar för följderna av deras agerande. Ungdomarnas resonemang kring frågorna 

stämmer bra in med de åsikter som Tännsjö och både Allern och Pollack redovisar i 

inledningskapitlet. Med detta sagt så är det viktigt att poängtera att de flesta ungdomarna, 

precis som Tännsjö, är vacklande i sina svar kring vad de uppfattar som svåra moraliska 

frågor. 

 

I en försiktig analys av ungdomarnas kommentarer och åsikter, med hjälp av analysverktyget 

för forskningsfråga 1 visar matrisen på att ungdomarna resonerar på ett, framförallt, 

konsekventialistiskt, individorienterat och mottagarinriktat sätt när de uttrycker sina åsikter i 
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intervjuerna. Detta visas i form av ett T i matrisen. De flesta har dock ett varierande fokus i 

sina åsikter och flertalet av ungdomarna finns representerade i samtliga gråmarkerade rutor. 

Egentligen är det bara Arne som konsekvent uppehåller sig med sina åsikter i ruta 4a, d.v.s. 

han resonerar på ett icke-konsekventialistiskt, individ- och avsändarorienterat sätt.  

 

 

 

 

 

 

1a 

 

1b 

 

2a 

 

2b 

 

3a 

 

3b 

 

4a 

 

4b 

 

Figur 2  Analys av de intervjuade ungdomarnas åsikter kring rättigheter och ansvar. De gråmarkerade rutorna 
visar var fokus ligger i resonemangen i de besvarade intervjufrågorna. (Matris från, Petäjä, Ulf, 
Varför yttrandefrihet?, s. 40. 2006, Växjö University press) 

 

 

Till skillnad från Petäjäs studie, där de utvalda argumenten rättfärdigar yttrandefriheten 

utifrån ruta 1b i matrisen, resonerar ungdomarna i denna uppsats med en större spridning och 

mot ett mer individorienterat håll. Hur kommer det sig? Jag kan se ett antal olika tänkbara 

anledningar. Till att börja med kanske intervjufrågornas formuleringar och själva 

intervjutillfället har lett dem till ett visst sätt att agera och besvara frågorna. En annan 

anledning till skillnaderna kan vara att det är svårt att göra en jämförelse mellan dagens 

ungdomars åsikter med tidigare politiska filosofers resonemang om samhällsbyggande. En 

tredje anledning kan handla om mognadsgrad. Även om jag tycker att de flesta intervjuade 

ungdomarna visar på stor mognad i sina resonemang, så kanske det är svårt att göra 

jämförelser mellan unga vuxna och de äldre filosoferna. En fjärde anledning kan vara den 

förändring som sker, och har skett, i samhället mot en ökad individualisering, där både 

individens rättigheter och ansvar har ökat. En femte anledning kan vara, som tidigare nämnts, 

svårigheten att göra någon jämförelse, då Petäjä har tillgång till omfattande texter medan 

denna studie bygger på inspelade intervjuer. Sammanfattningsvis kanske man kan säga att det 
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hade varit konstigt om uppsatsens matrisanalys hade överensstämt med Petäjäs, p.g.a. de ovan 

redovisade olika tänkbara anledningar. 

5.2  OM BEGRÄNSNINGAR 

Vi går nu vidare till analysen av forskningsfråga 2. Vilka åsikter och tankar har 

gymnasieungdomar om möjliga begränsningar av yttrandefriheten? Till viss del uppfattade 

ungdomarna frågorna kring möjliga begränsningar som de svåraste att besvara under 

intervjuerna. Framförallt frågan som handlade om möjliga tillfällen då yttrandefriheten bör 

vara begränsad, skapade huvudbry hos ungdomarna. I båda intervjuerna återupprepade jag 

frågan för att om möjligt få mer åsikter. Utifrån det kom inte någon elev fram till något 

tillfälle då de tyckte att yttrandefriheten bör vara begränsad. Om man jämför detta med 

Petäjäs analys av de fem argumenten, som hävdar att begränsningar kan ske vid krig, anarki 

eller andra våldshandlingar, så ser ungdomarna inga begränsningar. Detta skulle i sin tur 

också innebära att det ser annorlunda på friheten utifrån Petäjäs teori om pålitlig 

kommunikationsprocess. Om man sätter in ungdomarnas åsikter om tillfällen för 

begränsningar i teorin, så blir det svårt att hitta en gräns när den pålitliga 

kommunikationsprocessen faller, då ungdomarna inte uppger några tillfällen då friheten bör 

vara begränsad. Utifrån detta kan man kanske säga att ungdomarna anser att den pålitliga 

kommunikationsprocessen alltid fungerar och att den inte ska begränsas, oavsett vad som 

händer i samhället.  Med detta sagt så tror jag inte man ska dra alltför stora slutsatser utifrån 

detta något snärjiga resonemang, innan man har tittat närmare på hur det kanske kommer sig 

att de inte uppgav några begränsningar.  

 

Förutom denna allmänna fråga kring begränsningar ställdes ett antal andra frågor kring 

samma tema, som ungdomarna med större lätthet kunde besvara. Bland annat ansåg de att det 

var upp till tidningarna att begränsa den offentliga debatten som kanske pågick på deras egna 

sidor. Det var egentligen ingen person som tyckte att det var fel, utan en sådan begränsning 

var något som man till och från kunde räkna med. Däremot var ungdomarna tydliga med att 

företrädare för staten gjorde fel vid nedstängandet av Sverigedemokraternas sida. Med dessa 

exempel vill jag visa att ungdomarna i studien anser att statliga begränsningar inte gillas, 

däremot har de privata aktörer enligt ungdomarna rätt att begränsa sina informationskanaler 

när de vill.  
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Därmed vill jag återgå till resonemanget där ungdomarna inte uppger några tillfällen då 

yttrandefriheten bör vara begränsad. Jag tror att själva frågeformuleringen kan ha gjort att 

ungdomarna hade svårt att hitta fram till begränsningstillfällen. Om jag istället hade 

formulerat frågan på följande sätt: ”Tycker du att yttrandefriheten ska vara begränsad i 

händelse av krig, anarki eller andra våldshandlingar?” Hade jag kanske fått ett annat svar. För 

att vara säker på hur ungdomar tänker kring tillfällen då yttrandefriheten bör vara begränsad, 

behöver ytterligare undersökningar göras. Men lite intressant är det att uppsatsen inte finner 

några tillfällen då ungdomarna tycker att staten ska begränsa yttrandefriheten.  

 

5.3 OM SKOLERFARENHETER 

Vi går nu vidare till forskningsfråga 3. Vilka erfarenheter har eleverna av att arbeta kring 

yttrandefrihetsfrågor i skolan? Och 4. Överensstämmer skolerfarenheterna med 

styrdokumentens mål med undervisningen? Det första man slås av är skillnaderna mellan de 

olika intervjugruppernas skolerfarenheter. Intervjugrupp 1, från det yrkesförberedande 

gymnasiet, redovisar att de har behandlat yttrandefriheten på samhällskunskapslektioner, 

medan intervjugrupp nämner fyra olika kurser där friheten finns med och diskuteras. Grupp 1 

pratar bara om yttrandefriheten utifrån en medial synvinkel och redovisar inte att de har 

behandlat frågorna ur ett demokratiskt perspektiv. Grupp 2, från det studieförberedande 

gymnasiet, redovisar flera olika perspektiv, exempelvis ur religiöst, etiskt, rättsligt och 

demokratiskt perspektiv. De nämner också skolans programrådsmöten som ett exempel då 

yttrandefriheten har praktiserats i verkligheten.  

 

Då styrdokumentens skrivningar är öppna för rätt så vida tolkningar är det svårt att mäta om 

ungdomarnas erfarenheter överensstämmer med styrdokumentens mål. Det som är 

anmärkningsvärt är att ungdomarna i intervjugrupp 1 bara redovisar den mediala synvinkeln. 

Om detta beror på att det faktiskt är de enda gångerna de har behandlat yttrandefrihet, eller 

om de helt enkelt glömde bort att redovisa andra aspekter går inte att utläsa i intervjusvaren. 

Men om detta stämmer är det tveksamt om man kan säga att styrdokumentens mål är 

uppfyllda för intervjugrupp 1, från det yrkesförberedande gymnasiet.  
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6. SLUTSATS OCH DISKUSSION 

6.1 SLUTSATS 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka vilka åsikter och tankar gymnasieungdomar har 

kring rättigheter, ansvar och begränsningar när det gäller yttrandefriheten, samt undersöka 

deras undervisningserfarenheter av ovan nämnda frihet. För att göra detta så har jag utgått 

från följande forskningsfrågor: 

 

1. Vilka åsikter och tankar har gymnasieungdomar om rättigheter och det, möjliga, 

personliga ansvaret som följer med yttrandefriheten? 

2. Vilka åsikter och tankar har gymnasieungdomar om möjliga begränsningar av 

yttrandefriheten? 

3. Vilka erfarenheter har eleverna av att arbeta kring yttrandefrihetsfrågor i skolan? 

4. Överensstämmer skolerfarenheterna med styrdokumentens mål med undervisningen? 

 

I uppsatsens resultat framgår det att ungdomarna anser att alla i samhället ska har rätt att yttra 

sig, oavsett om man har extrema eller avvikande åsikter. Även om åsikterna inte 

överensstämmer med ungdomarnas egna, tycker de att det är bra om de får komma upp till 

ytan och diskuteras. Annars finns en fara att extrema åsikter får växa sig starka på 

undanskymda platser tillsammans med enbart meningsfränder. En annan fara med 

åsiktsbegränsningar menar eleverna är att de som utsätts för begränsningarna kan spela offer, 

och på så vis få fler anhängare.  

 

De intervjuade ungdomarna är tydliga med att alla människor har ett stort ansvar för sina 

yttranden, däremot går meningarna isär kring hur man tolkar begreppet ansvar. Några 

ungdomar drar sin gräns utifrån en juridisk synvinkel. Så länge man följer lagarna så får man 

yttra sig hur man vill. Flertalet ungdomar menar däremot att tillfället avgör hur man ska 

handskas med sin yttrandefrihet. Beroende på situation tycker de att man ska anpassa 

innehållet i sina yttranden så att budskapet inte kränker andra människor, även om man inte 

bryter mot någon lag. I den gjorda analysen framgår det att ungdomarnas åsikter och tankar 

framförallt är konsekventialistiska samt individ- och mottagarorienterade.  

 

Ungdomarna uppger i intervjuerna inga klara tillfällen, överhuvudtaget, då de anser att 

yttrandefriheten bör vara begränsad av staten. Däremot anser de att media har rätt att stänga 



 

44  
 

av sina debattforum och kommentarsfält när de så önskar, framförallt med hänvisning till att 

de är företag som kan vara vinstdrivande, samt måste tänka på sitt rykte för att överleva i den 

hårda mediala konkurrensen. 

 

Det är i resultatet stor skillnad mellan vad intervjugrupperna uppger när det gäller deras 

erfarenheter av att arbeta med yttrandefrihetsfrågor i skolan. Intervjugrupp 1, från det 

yrkesförberedande gymnasiet, uppger att de har gjort detta ur en medial synvinkel i 

samhällskunskapskursen. Intervjugrupp 2, från det studieförberedande gymnasiet, uppger att 

de har arbetat med yttrandefrihetsfrågor i sammanlagt fyra gymnasiekurser, samt nämner 

också skolans programråd som ett exempel på verklighetsanknutet användande av 

yttrandefriheten. Något som är viktigt att lyfta fram i sammanhanget är hur samhället i stort 

bör se på att olika elevgrupper redovisar så stora skillnader i skolerfarenheter, när det gäller 

en av hörnpelarna i demokratin. 

 

6.2 DISKUSSION OCH VIDARE FORSKNING 

I samband med att jag påbörjade uppsatsarbetet så trodde jag att de flesta ungdomar skulle 

resonera på ett icke-konsekventialistiskt, individ- och avsändarorienterat sätt. Mina 

förutfattade meningar grundade sig i att ansvarsfrågor av den här typen kräver stor mognad 

hos individen, något som jag inte riktigt trodde att de hade uppnått. Istället visade de flesta 

ungdomarna på en stor mognad i sina åsikter kring yttrandefriheten, även om de ibland hade 

svårt att formulera sig i stunden. De resonerade på flera olika plan samt bytte synvinkel och 

fokus i sina resonemang, allt som oftast med ett bibehållet moraliskt djup. Därför går det inte 

att hävda att de i inledningskapitlet beskrivna problemen med yttrandefrihetens ansvarsfrågor 

är ett specifikt ungdomsproblem. Det känns mycket bra då de utgör framtidens vuxna som ska 

föra det demokratiska systemet vidare. Spelar det då någon roll om man ser på 

yttrandefrihetens värde som kollektivt gott eller som en individuell rättighet? Jag tror det finns 

en fara med ett samhälle som är för individualistiskt, där alla bara hävdar och utövar sin rätt. I 

vissa frågor behöver befolkningen agera konsekventialistiskt och öka det goda värdet i 

samhället. Det skulle vara skillnad om landet var en diktatur, då skulle den individuella rätten 

behöva vara mer framträdande. Men nu är varken Sverige, Norge eller Danmark några 

diktaturer, utan tvärtom. Därför anser jag att vi som är välutvecklade demokratier har ”råd” att 

utveckla samhället på ett mer hänsynsfullt sätt där det kollektiva goda ökar.  
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Precis som Skolverkets rapport Ung i demokratin ger en positiv bild av ungdomars 

demokratikunskaper ger uppsatsen också en positiv och ansvarstagande bild när det gäller 

ungdomarnas tankar om yttrandefrihet. Det som känns lite oroande är skillnaderna som 

påvisats i uppsatsen mellan de båda utbildningsvägarna, samt om skillnaderna kommer att 

förstärkas i och med GY -11. Jag tänker här framförallt på att det kan bli ännu större 

skillnader då de yrkesförberedande programmen kommer att ha 50-poängskursen 1a1 i 

samhällskunskap, medan de studieförberedande programmen har 100-poängskursen 1b. 

Redan här kan utrymmet för att kunna behandla yttrandefrihetsfrågor skilja och kanske blir 

det ännu tydligare då de studieförberedande programmen, i vissa fall, fortsätter utbildningen 

med kurserna 2 och 3 i samhällskunskap. Frågan är om dessa utbildningsskillnader kommer 

att påverka ungdomars framtida syn på yttrandefriheten. Kanske framtida forskning kan söka 

ett svar på frågan?  

 

Om det skulle finnas möjlighet är frågan kring ungdomars syn på tillfällen då yttrandefriheten 

bör vara begränsad, något som skulle undersökas vidare. Uppsatsens intervjuade elever 

nämner inga tillfällen, men frågan är om en ny studie med ett annat angreppssätt och andra 

forskningsfrågor skulle komma fram till samma resultat.  
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REAKTIONER I SVERIGE 
 

Sverigedemokraterna publicerade muhammed-
teckningarna, samt utlyste på sin hemsida en ny 
tävling kring bästa muhammedkarikatyr. Både 
publiceringen av de danska teckningarna och vinnaren 
i den nya tävlingen skedde i början av februari 2006.  
Detta kritiserades av bland annat Sveriges 
utrikesminister Laila Freivalds. En tjänsteman på 
Sveriges utrikesdepartement tog tillsammans med 
SÄPO kontakt med Sverigedemokraternas webhotell 
som stängde ner hemsidan sex dagar senare. 
  
Freivalds avgick senare som utrikesminister till följd 
av att hon hade vetskap om stängandet av hemsidan i 
förväg. Något som hon tidigare nekat till.  

MUHAMMEDTECKNINGARNA 
JYLLANDSPOSTEN 30 SEPT. 2005 

 
Jyllandsposten publicerade tolv teckningar av profeten 
Muhammed som ett led i en debatt kring 
yttrandefrihetens gränser i Danmark. Teckningarna 
var gjorda av olika danska konstnärer.  
 
Teckningen av konstnären Kurt Westergaard har väckt 
mest uppmärksamhet. Han porträtterade Muhammed 
med en ”bomb-huvudbonad”. 
 
Två år tidigare, 2003, skickade Christoffer Zieler in en 
karikatyr på Jesus som tidningen valde att inte ta med, 
då en publicering enligt redaktören skulle antas 
stötande för läsarna.  
 
 

REAKTIONER FRÅN OMVÄRLDEN 
 
Publiceringen ledde till olika protester, framförallt 
under 2006. Demonstrationer i ex. Libanon, 
Afghanistan, Syrien, Nigeria mot publiceringen av 
bilderna. Tiotals dödade i demonstrationer världen 
över. I Nigeria dödades ett tiotal kristna och flera 
kyrkor sattes i brand. I Turkiet dödade en 16-åring en 
romersk-katolsk präst. Pojken hävdade att debatten 
kring de publicerade muhammedbilderna inspirerade 
honom till mordet. 
 
Danska och även svenska konsulat- och 
ambassadbyggnader utsattes för attacker från 
uppretade människor.  
 
Under senare år har bl.a. Kurt Westergaard varit utsatt 
för mordförsök. 

 

1. Vad tycker du allmänt om att man testar gränserna 
för yttrandefriheten? (Principfråga, besvarar fråga 1 
och 2)  
 
2. Vad tycker du om att Jyllandsposten publicering av 
teckningar på profeten Muhammed? (Exempelfråga, 
besvarar fråga 1 och 2) 
 
 

3. Har den/de som yttrar sig (ex. skriver, pratar, 
tecknar) något ansvar för de konsekvenser som kan 
uppstå? (Principfråga, besvarar fråga 1)  
 
4. Har Jyllandsposten och deras redaktörer något 
ansvar för de reaktioner och dödsfall som följde i 
omvärlden? (Exempelfråga, besvarar fråga 1) 
 
5. Vad tycker du om konstnären Kurt Westergaards 
situation? (Exempelfråga, besvarar fråga 1) 
 

6. Tycker du att det finns tillfällen då yttrandefriheten 
bör vara begränsad? (Principfråga, besvarar fråga 2) 
 
7. Vad tänker du om att företrädare för den svenska 
regeringen var delaktiga i nedstängandet av 
Sverigedemokraternas hemsida då de publicerade 
muhammedkarikatyrerna? (Exempelfråga, besvarar 
fråga 2) 
 

Uppsatsens frågeställningar som gäller för dessa frågor. 
4. Vilka åsikter och tankar har gymnasieungdomar om rättigheter kring yttrandefriheten och det, möjliga, personliga ansvaret som följer med yttrandefriheten? 
5. Vilka åsikter och tankar har gymnasieungdomar om möjliga begränsningar i yttrandefriheten? 
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Bilaga 2 

 
 

”FJORDMAN” 
 

Anonym bloggare, aktiv dels på sin egen blogg och 
dels på andra antimuslimska sidor.  
 
Tydligt antimuslimsk och högerradikal i sina åsikter 
på internet.  
 
Trädde fram i media den 5:e augusti 2011. 

TERRORATTENTATEN I NORGE 2011 
 
Anders Behring Breivik utförde terrorattentatet vid 
regeringsbyggnaderna i Oslo och Utöyamassakern. 
Totalt 77 döda. 
 
Mailade sitt politiska manifest till ett stort antal 
personer innan han utförde terrordåden. Breivik 
hänvisar till ”Fjordman” ett hundratal gånger i sitt 
1500 sidor långa manifest.  
 
I samband med häktningsförhandlingarna så 
bestämdes det att dessa skulle ske bakom lyckta 
dörrar. Med hänvisning till att Breivik kunde ha 
medhjälpare och kunde sprida kodade meddelanden 
till dem om allmänheten fick vara närvarande. Senaste 
omhäktningen skedde med öppna dörrar. 
 

MEDIA 
 

I samband med händelserna i Norge så valde en del 
nätbaserade tidningar att stänga ner kommentarsfälten 
och möjligheterna till att kommentera 
terrorhändelserna.  
 
Anledningen till nedstängningen var bl.a. att Breivik 
fick stöd för sitt handlande i kommentarerna. 
 

1. Vad tycker du om att man kan vara anonym när 
man skriver kommentarer på Internet? (Principfråga, 
besvarar fråga 1 och 2) 
 
2. Tycker du att Fjordman på något sätt har något 
ansvar för det som Breivik gjorde? (Exempelfråga, 
besvarar fråga 1) 
 

3. Vad tycker du om att tidningar och andra forum på 
nätet inte granskar inlägg innan de blir publicerade? 
(Principfråga, besvarar fråga 1 och 2) 
 
4. Vad tycker du om att tidningar har möjlighet att 
stänga av kommentarsfälten? (Principfråga, besvarar 
fråga 1 och 2) 
 
5. Var det rätt av tidningar att stänga ner sina 
kommentarsfält i samband med terrordåden i Norge? 
(Exempelfråga, besvarar fråga 2) 
 

6. Har du jobbat med yttrandefrihetsfrågor i skolan? Om ja, ge exempel. (Principfråga, besvarar fråga 3) 
 
7. Har du/ni pratat om ansvar och begränsningar när har pratat om  yttrandefrihet i skolan? Om ja, ge exempel. (Principfråga, besvarar fråga 3) 
 
8. Har du fått möjlighet att diskutera muhammedkarikatyrerna och terrorhändelserna i Oslo i skolan? (Exempelfråga, besvarar fråga 3) 
 

Uppsatsens frågeställningar som gäller för dessa frågor. 
1. Vilka åsikter och tankar har gymnasieungdomar om rättigheter kring yttrandefriheten och det, möjliga, personliga ansvaret som följer med yttrandefriheten? 
2. Vilka åsikter och tankar har gymnasieungdomar om möjliga begränsningar i yttrandefriheten? 
3. Vilka erfarenheter har eleverna av att arbeta kring yttrandefrihet och ansvar i skolan? 

 


