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Abstract 
 

The discussion regarding the second amendment and gun control in the United States 

has been a controversial and highly debated topic for many years. However, with the 

several school shootings taking place, the discussion about gun controls has been taken 

to a new level. The purpose of this essay is to give an overview of the debate and 

answer to the main question ”how is the relationship between freedom and rights 

expressed in the debate about strengthened gun control, in relation to positive and 

negative liberty, and over time?  In order to achieve the purpose, three different kinds of 

analyzes have been made. First, two pro-contra analyzes were made on two different 

occasions. Next, the arguments found was examined through two concepts of liberty: 

positive and negative liberty. Lastly, a comparison was made between the arguments 

from the two different occasions. The results show that there are three different core 

issues in the debate, and that positive liberty is dominating the pro-gun control side, 

while negative liberty and individual rights are dominating the contra-gun control side. 

The debate has not been going through a radical change. However, some arguments 

have grown stronger over the years.  
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1 Inledning 
 

”Guns don’t kill people, people kill people” är en utav lobbygruppen National Rifle 

Associations slogan och texten illustrerar tydligt den infekterade debatten om skärpta 

vapenlagar i USA (Hagan 1986). Lobbygruppen kallas även för NRA och kämpar för 

rätten att bära vapen i USA och är därmed emot skärpta vapenlagar i landet. 

 

En högt omdiskuterad fråga i USA är just vapenlagarna och grunden för den här 

problematiken ligger i följande text som återfinns i det andra tillägett i den amerikanska 

konstitutionen: 

 

”A well regulated militia being necessary to the security of a free State, the right of the 

People to keep and bear arms shall not be infringed.” (Utter 2013). 

 

År 2016 dog 15 070 personer i USA, till följd av vapenvåld (Gun Violence Archive 

2017). USA:s vapenkultur är långt ifrån den vi har i Sverige och har tiil stor del att göra 

med det andra tillägget i USA:s konstitution. Det andra tillägget är högt omdiskuterat 

och har lett till vapenlagar som splittrar landet (Lindahl & Skagerlind 2016). En 

anledning som tillsammans med det höga antal dödsskjutningar varje år bidrar till 

diskussionen är just frågan om tilläggets legitimitet. Att tilläggets legitimitet är 

ifrågasatt beror bland annat på ordet ”people” i konstitutionen. Diskussionen handlar 

bland annat om hur man ska tolka ordet “people”, det vill säga, syftar ordet på individer 

eller syftar det på olika grupper av individer som därmed har rätten att bilda någon form 

av försvar? (Magnusson 2007).  

 

Många i befolkningen, på båda sidorna av debatten kring andra tillägget förstår att ett 

totalt förbud mot privatägda vapen vore nästintill omöjligt att både enas om, men även 

att genomföra, därför handlar debatten numera istället om att införa skärpta vapenlagar, 

såsom bakgrundskontroller. Många av oss i den svenska befolkningen har troligtvis 

lättare att sätta sig in i argumenten som förespråkar skärpta vapenlagar, än argumenten 

som är emot det. Det är därför av stort intresse att som svensk med sin syn på vapen 

som formats av det samhälle man växt upp i, få en större inblick i hur 

argumentationerna i debatten kring skärpta vapenlagar ser ut och det är även av 

generellt intresse för att förstå USA som politiskt system.  
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1.1 Problemdiskussion 

De senaste åren har antalet skolskjutningar i USA ökat vilket har bidragit till ännu mer 

tändvätska i debatten och diskussionen om skärpta vapenlagar har därför ställts på sin 

spets. Det är dock inte endast skolskjutningarna som oroar de som är för skärpta 

vapenlagar, varje år dödas även många, både barn och vuxna av skjutvapen oavsiktligt, 

nämligen genom olyckor där någon med okunskap om vapen, exempelvis ett barn, fått 

tag på ett vapen som finns i hemmet. Den här debatten tvingar politiker att ta tydlig 

ställning och är varje valår en av de mest fundamentala frågorna för politikerna i USA 

att ta ställning till.  

 

År 2008 valdes Barack Obama till president och det var då första gången som många på 

riktigt trodde att det andra tilläggets framtid i konstitutionen var hotad. Det här, 

kombinerat med flertalet masskjutningar efter 2008 gör som nämnt ovan att argumenten 

för och emot skärpta vapenlagar ställdes på sin spets och de båda sidorna var tvungna 

att övertyga befolkningen om att deras argument är det som är bäst för landet.  

 

En analys av debatten kring skärpta vapenlagar är därför oerhört intressant, då det andra 

tillägget i USA:s konstitution som sagt är något som ligger väldigt långt bort från vår 

syn på vapen i Sverige. Det är därför än mer intressant att analysera debatten genom pro 

et contra-analys då man måste sätta sig in i både för och emot-sidornas argument, ge en 

systematisk bild av debatten och därmed få en ökad förståelse till varför USA:s 

vapenkultur ser ut som den gör. Därför kommer den här undersökningen att kartlägga 

argumenten i debatten, men för att få in en ytterligare aspekt kommer två olika 

tidpunkter i debatten att analyseras detta för att se om debatten förändrats under åren. 

Genom en pro et contra-analys av debatten kring skärpta vapenlagar i USA vill jag 

skänka ljus till de båda sidornas argument och få en större förståelse till varför det här är 

en fråga som delar USA som land, politiskt och moraliskt. Syftet är att bidra med en 

klar översikt av debatten, det vill säga, göra en systematisk analys av argumentationen 

till form och innehåll. 

 

Fokus i uppsatsen kommer att bli på de två olika sidorna i debatten, där, emot-

argumenten kommer representeras av bland annat National Rifle Association (NRA), 

den lobbygrupp som starkast förknippas med rätten att bära vapen, samt politiker och 

enskilda individer i befolkningen. För-argumenten, det vill säga, argumenten för skärpta 
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vapenlagar kommer bestå av olika lobbygrupper, politiker och enskilda individer i 

befolkningen som förespråkar skärpta vapenlagar i publicerade debattartiklar, 

dokumentärer eller tal. En komparativ analys kommer också att göras på de båda 

tidpunkterna. Problemformuleringen blir därmed att analysera debatten om mer skärpta 

vapenlagar i USA där uppgiften blir att finna de grundläggande argumenten och 

undersöka dess bakgrund och hur de är relaterade till varandra, samt dess relation till 

USA:s vapenkultur.  

 

1.2 Frågeställning och syfte 

Syftet för uppsatsen är både beskrivande och systematiserande. Genom 

argumentationsanalysens pro et contra-metod kommer de olika argumenten på båda 

sidorna i debatten kring skärpta vapenlagar att kartläggas och struktureras. Målet är som 

nämnt tidigare att få en ökad förståelse till hur debatten kring skärpta vapenlagar ser ut 

och sätta sig in i båda sidornas argument. Intressant i undersökningen är att på ett 

systematisk sätt förstå diskussionen och det kommer att göras genom att använda olika 

teoretiska utgångspunkter i uppsatsten.  

 

Den första teoretiska utgångspunkten fungerar även som uppsatsens metod, vilket är pro 

et contra-metoden. Med hjälp av logik kommer jag att försöka systematisera, renodla 

argument och se mönster i diskussionen. För att ytterligare komma djupare i analysen så 

vill jag även koppla den här undersökningen till två frihetsbegrepp. Argumenten 

kommer därför att kopplas till positiv frihet repsektive negativ frihet för att se om 

teorierna är applicerbara på argumenten som läggs fram och om någon sida i debatten 

representerar den ena teorin i högre grad än den andra. Att använda sig av flera 

teoretiska utgångspunkter bidrar till att det inte endast ges en överblick av argumenten, 

utan även en förståelse för bakgrunden till de argumenten som presenteras.  

 

För att få in en ytterligare intressant aspekt av undersökningen kommer argumenten från 

två olika tidpunkter att analyseras genom varsin pro et contra-analys, för att slutligen 

jämföras på olikheter och likheter över tid. Detta görs för att se om debatten förändrats 

och om huvudargumenten byts ut under tidens gång, eller om de består. Tillsammans 

fångar dessa tre teorierna in min övergripande frågeställning: 
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- Hur tar sig relationen mellan frihet och rättigheter uttryck i debatten kring 

skärpta vapenlagar, i relation till positiv och negativ frihet, och över tid? 

 

För att uppnå mitt syfte skall även följande områden undersökas: 

1. Vilka är huvudargumenten för och emot skärpta vapenlagar i USA? 

2. Ligger positiv frihet respektive negativ frihet bakom argumenten i debatten? 

3. Skiljer sig huvudargumenten från tidpunkt 1 mot tidpunkt 2?  

- Tidpunkt 1: Den 20:e april 1999 till och med året 2000. 

Tidpunkt 1 kommer i uppsatsen att benämnas som ”Columbine”.  

- Tidpunkt 2: Den 14:e december 2012 till och med året 2013.  

Tidpunkt 2 kommer i uppsatsen att benämnas som ”Sandy Hook”.  

De tre ovanstående områdena är mindre abstrakta och mera empiriskt inriktade samt 

mer precisa. 

 

1.3 Tidigare forskning 

Det finns en mängd olika forskare som tagit sig an det här problemområdet genom åren. 

Främst finns det forskning från USA, men det finns även intressant forskning från andra 

länder som haft samma problematik med vapenvåld som USA haft. Ett land som 

bestämde sig för att skärpa sina vapenlagar i hopp om att reducera vapenvåldet är 

Australien. Forskare i Australien har ägnat sig åt att undersöka om de införda 

restriktionerna för vapenägande har gett de resultat man strävade efter eller inte. En av 

de forskarna som sett över Australiens utveckling när det kommer till skärpta 

vapenlagar är den australienske proffessorn i folkhälsa, Simon Chapman. Tillsammans 

med kollegor publicerade han en report år 2006, där de undersökte vad som hade hänt 

med dödligt vapenvåld i Australien sedan genomförandet av omfattande vapenreformer 

i Australien efter massakern i Port Arthur 1966, där 35 personer dödades av en ensam 

gärningsman (Chapman 2013). Deras analys visar att exempelvis skjutvapenrelaterade 

självmord minskade kraftigt efter de införda vapenreformerna, samtidigt som självmord 

utan skjutvapen inblandade även de minskade (Chapman 2013).  

 

Annan forskning som mer fokuserar på den amerikanska vapenkulturen och på hur den 

påverkas av att USA är ett individualistiskt land återfinns i Katarzyna Celinskas 

vetenskapliga tidsskriftsartikel Individualism and Collectivism in America: The Case of 

Gun Ownership and Attitudes toward Gun Control. Hon tar sig an att förklara de mest 
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debatterade sociopolitiska frågorna i USA, det vill säga debatten om vapenägande och 

vapenlagar. Detta gör hon genom att använda sig av ett endimensionellt index för 

individualism och kollektivism för att analysera dessa två frågor. Hon testar hypotesen 

att det utbredda vapenägandet i USA och de rådande attityderna mot vapenlagar 

representerar konkurrerande individualistiska och kollektivistiska kulturella traditioner. 

Hennes resultat tyder på att indexet är en av förutsägarna för vapenägande och attityder 

om vapentillstånd (Celinska 2007).  

 

När det gäller mitt tillvägagångssätt med argumentationsanalys och då pro et contra-

analys som metod så finns det även där en hel del tidigare forskning att ta del av. Ett 

arbete där argumentationsanalysens pro contra använts på ett mycket skickligt sätt är 

Elfar Loftssons Island i NATO. Loftsson ger en klar och övergripande bild av hur 

argumentationen i Island om ett NATO-medlemskap gick till med dess pro och 

contraargument. Även om problemområdet är ett annat än vad den här uppsatsen ägnar 

sig åt så är metoden och tillvägagånssättet detsamma. 

 

1.4 Teori 

Genom att applicera en teori på argumenten som kartläggs så kan en större förståelse för 

dess bakgrund uppnås. I den här undersökningen tar teorin avstamp i liberalismen där 

två olika teorier inom liberalismen har valts som sedan ska appliceras på argumenten i 

undersökningen. Dessa två teorier är positiv frihet, respektive negativ frihet och målet är 

att kategorisera in de argumenten som hittas i debatten utefter dessa två frihetbegrepp. 

Det är den liberala rysk-brittiska filosofen, Isaiah Berlins indelning av dessa 

frihetsbegrepp som kommer att användas i uppsatsen.  

 

Många argument i debatten fokuserar på just individers rättigheter och det är därför av 

intresse att undersöka om bakgrunden till syftet med friheten är av negativ eller positiv 

karaktär och om skälet för friheten är att slå vakt om individens rättigheter. Att dessa 

begrepp är kopplade till liberalismen är också relevant då USA:s vapenlagar ofta 

benämns som ”liberala vapenlagar” och USA som land betraktas som ett ”liberalt” 

samhälle, där individens rättigheter ses som det mest centrala i samhället. Som nämnt 

innan pekar Celinskas studier på att kärnan i USA är individens rättigheter och att den 

individualistiskt rotade kulturen är en faktor till varför just vapenkulturen ser ut som den 

gör i det amerikanska samhället (Celinska 2007). Liberalismen är därför av stor 
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betydelse i debatten om skärpta vapenlagar men för att komma djupare inom 

liberalismen så är det därför intressant att kunna kategorisera in argumenten i dessa 

frihetsbegrepp. Detta för att se vilken typ av frihet som är mest representerad på 

respektive sida av debatten eller om det är en blandning. I överensstämmelse med vad 

som är vedertaget så börjar jag med negativ frihet, för att sedan tala om positiv frihet.  

 

1.4.1 Negativ frihet 

”I am normally said to be free to the degree to which no man or body of men interferes 

with my activity. Political liberty in this sense is simply the area within which a man, 

can act unobstructed by others.” 

 - Isaiha Berlin (Four Essays on Liberty, 1958) 

 

1958 gav Isaiah Berlin ut boken Four Essays On Liberty, där ovanstående text går att 

läsa i kapitlet om negaiv frihet. Isaiah Berlin skrev om två olika koncept av frihet och 

gör en distinktion mellan dessa. Dessa två olika koncept benämner han som positiv 

frihet, respektive negativ frihet och hans idéer om den här distinktionen har skapat 

diskussioner långt efter bokens utgivning (Halldenius 2012).   

 

Berlin beskrev den negativa friheten som en frihet som inte begränsas av några hinder, 

det vill säga att du som individ har en ”frihet från” att hinder och begränsningar, därav 

benämningen negativ frihet (Berlin 1958). Han är dock tydlig med vad som innefattas 

av den negativa friheten och inte. Han nämner exempelvis hur tvång inte är en term som 

täcker in alla former av oförmåga att göra någonting. Berlin menar att tvång innebär att 

det finns en avsiktlig inblandning av andra människor som gör att du inte kan agera i ett 

område där du annars hade kunnat det. Det vill säga, håller någon för dina ögon och 

hindrar dig från att läsa så inskränks din negativa frihet, men blindhet är inte inräknat, 

om nu inte någon gjort dig blind. Han tar också upp politisk frihet och menar att den 

inskränks bara om är hindrad från att uppnå ett mål av andra människor (Berlin 1958).  

 

Detta betyder att negativ frihet innebär frihet från att begränsas av andra, såsom 

exempelvis lagar och bestämmelser. Ju mindre inblandning av staten, desto mer frihet.  
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1.4.2 Positiv frihet 

”The 'positive' sense of the word 'liberty' derives from the wish on the part of the 

individual to be his own master. I wish my life and decisions to depend on myself, not 

on external forces of whatever kind.” 

- Isaiha Berlin (Four Essays on Liberty, 1958) 

 

Som citatet ovan säger så menade Berlin att positiv frihet utgår ifrån en önskan om att 

man är sin egen herre, det vill säga att ens liv och ens beslut beror på en själv och inte 

yttre krafter. Att man själv ska ta beslut, inte att andra ska beslut åt en, att man ska vara 

en individ som är självstyrd. Medan negativ frihet beskrivs som ”frihet från” så 

beskriver man positiv frihet som ”frihet till”. Berlin skriver om hur han framförallt 

önskade att han får vara medveten om sig själv som en villig, tänkande och aktiv varelse 

som har ansvar för sina egna val och också kunna förklara dem genom att hänvisa till 

sina egna syften och idéer. Han menar att positiv frihet handlar om att ha kontroll över 

sitt liv och göra egna val (Berlin 1958). Berlin var dock kritisk till den positiva friheten 

och menade att den lätt kan leda till inskränkningar i den negativa friheten och kan leda 

till totalitära samhällssystem (Berlin 1958). För att uppnå positiv frihet kan ibland vissa 

inskränkningar i den negativa friheten göras, som exempelvis införandet av vissa 

restriktioner och lagar, som införs i den positiva frihetens namn (Berlin 1958).  

 

För att påvisa skillnaden på de två olika frihetsbegreppen brukar följande exempel 

användas: Om du är ensam på en öde ö så har du full negativ frihet då ingen kan utsätta 

dig för tvång eller hinder. Du har däremot knappt någon positiv frihet i och med att du 

nästintill inte har några möjligheter till handling (Eriksson & Ström 2012).  

 

De olika argumenten i pro et contra-analysen kommer att försöka att klassificeras utefter 

dessa två kategorier. Därefter kommer analysen visa om pro-argumenten respektive 

contra-argumenten representeras av någon kategori mer än någon annan, Resultatet ger 

oss en förståelse för vilken typ av frihet som de olika argumten motiveras av.   

 

1.4.3 Analysschema 

För att teorianknytningen ska kunna genomföras behöver uppsatsen ett analysschema. 

Nedan presenteras ett analysschema som visar hur teorin kommer att användas för att 

klassificera argumenten in i frihetsbegreppen negativ och positiv frihet. Genom att göra 
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ett analysschema med faktiskt kriterier för de abstrakta begreppen negativ och positiv 

frihet så är det möjligt att koppla samman detta med pro et contra-analysens resultat, 

vilket blir operationaliseringen i uppsatsen.  

 Negativ frihet Positiv frihet 
 

Inget/båda 
 

Pro (för) 
Samt  
Contra (emot) 

Argument som 
syftar på frihet 
från hinder, 
förtryck och 
begränsningar 

Argument som syftar på 
frihet till att uppnå sin 
fulla potential. Detta 
inkluderar införande av 
lagar och restriktioner 
som är ämnade att skapa 
mer frihet.  

Argument som motiveras 
av båda frihetsbegreppen 
eller inte kan klassificeras 
in i något av dem.  

Tabell 1: Analysschema 

I analysschemat ser man definitionen av negativ respektive positiv frihet och vad för 

kriterier som kommer att utgås ifrån när klassificieringen av argumenten görs. 

Exempelvis, för att ett argument ska vara motiverat av negativ frihet så ska argumentet 

påvisa att man vill skydda sig från hinder, förtryck eller begränsningar, medan positiv 

frihet innebär argument som framhåller att kunna uppnå sin egen potential och göra 

egna val, där restriktioner kan användas för att uppnå frihet.  

 

1.5 Metod och material 

I detta avsnitt kommer först val av metod, samt beskrivning av metod och dess 

tillvägagångssätt att presenteras. Därefter kommer allt empiriskt material som använts i 

uppsatsen att redovisas, samt en motivering till varför en avgränsning gjorts. 

 

1.5.1 Val av metod 

Då undersökningen fokuserar på debatten om skärpta vapenlagar i USA är ordet debatt 

det centrala i undersökningen. En lämplig metod att tillämpa på undersökningen är 

därför argumentationsanalys som används för att värdera argumentativa inslag i 

debatter. Inom metoden argumentationsanalys kommer instrumentet pro et contra 

analys att användas, som innebär argument för eller emot något. Det finns en mängd 

empiriskt material inom ämnet i fråga att analysera i form av debattartiklar, tal, litteratur 

och vetenskapliga artiklar, därför är det här en lämplig metod att använda. En pro et 

contra-analys kommer att kunna kartlägga de olika argumenten, samtidigt som en 

analys av debatten görs. Den här metoden är bäst lämpad för att på ett bra och intressant 

sätt kunna genomföra undersökningen och givet det uppnå syftet med den.  
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För att kunna fånga in ytterligare en intressant aspekt av argumentationen kommer även 

en komparativ analys att göras. Den komparativa analysen ämnar till att undersöka om 

det finns någon skillnad i argumentationen och dess huvudargument mellan två 

specifika tidpunkter. De valda tidpunkterna är som nämnt innan: 

- Den 20:e april 1999 till och med året 2000 

- Den 14:e december 2012 till och med året 2013 

Valet av dessa tidpunkter kommer att motiveras under avsnittet ”Avgränsning”.   

 

1.5.2 Pro et contra 

Pro et contra, innebär att tala för eller emot någonting, vilket därför passar uppsatsen då 

den fokuserar på en debatt och då fångar in syftet för uppsatsen bäst. För att genomföra 

uppsatsens analys har jag fått allmän inspiration av Arne Naess och hans bok Empirisk 

Semantik, medan jag har fått faktisk vägledning av hur man kan använda metoden av 

Elfar Loftsson i hans bok Island i Nato.  

 

Genom att använda sig av en pro et contra-analys så får man en översikt över främst två 

saker. Den ena översikten man får är över de tyngst vägande argument som har använts 

eller är sannolika att användas för att styrka ett påstående, inom ett problemområde, 

diskussion eller som i det här sammanhanget: en debatt. Den andra översikten som ges 

är över de argumenten som väger tyngst i samma debatt, diskussion eller 

problemområde, men som representerar den andra sidan av debatten, nämligen emot   

påståendet (Naess 1970).  

 

Det som är viktigt att tänka på med pro et contra är att argumenten för och emot ämnet i 

fråga inte vägs mot varandra i analysen, det vill säga, en pro et contra- analys innehåller 

ingen konklusion. Därför är det viktigt att man är objektiv i sin analys då den som 

genomför analysen inte ska delta i själva diskussionen, utan istället objektiv iaktta och 

gör en översikt över hur diskussionen ser ut (Naess 1970).  

 

En argumentation som ska analyseras genom pro et contra måste ha en tes, där tesen 

representeras av ett påstående som antingen stödjs eller motsägs av argument. Det 

betyder att debatten även består av olika argument. De argument som talar för tesen 

eller för något annat argument kallas för pro-argument och dessa betecknas med P i en 
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pro et contra-analys. De argument som istället är ämnade att tala emot tesen, eller emot 

ett annat argument benämns som contra-argument och de betecknas som C i analysen 

och representerar då motargumenten. Argumenten ställs därför upp på följande sätt i 

analysen:  

Proargument: P1,P2, P3, P4. 

Contraargument: C1, C2, C3, C4. (Bergström och Boréus 2012).  

 

Inom argumenten sker inte bara en uppdelning mellan för och emot argument, det sker 

även en uppdelning mellan argument av första ordningen, andra ordningen och så 

vidare. Argument av första ordningen syftar till argument som på ett direkt sätt är för 

eller emot analysens tes. Andra ordningens argument är istället sådana argument som 

riktar sig till att vara för eller emot något argument av första ordningen och inte själva 

tesen (Bergström och Boréus 2012. Ett exempel på hur beteckningen av andra 

ordningens argument är följande: P1P1, vilket betyder att det är att argument av andra 

ordningen som stödjer det första pro-argumentet av första ordningen.  

 

1.5.3 Analysmodell 

För att genomföra analysen så behövs en tes och argument för eller emot tesen. Den 

valda tesen för analysen är av normativ karaktär och lyder:  

- USA bör skärpa sina vapenlagar.  

Detta innebär att argumenten som talar för en skärpning av vapenlagarna i USA blir de 

argument som stärker tesen och därför representerar pro-argumenten. Dessa pro-

argument kommer att betecknas som P. Argumenten som är emot en skärpning av 

vapenlagarna blir contra-argument och kommer att betecknas med C.  

 

De mest fundamentala och väsentliga argument kommer att samlas in på båda sidorna 

av debatten, vid båda tidpunkterna. Med de mest väsentliga argumenten menar jag de 

som berör kärnan i debatten, det vill säga faktiska argument för och emot vapenlagar, 

inte andra politiska aspekter på vapen i sig. När det gäller debatten kring skärpta 

vapenlagar så är många argument ihopkopplade vilket gör att det är lättare att se när ett 

argument går utanför ramarna och inte är relevanta i sammanhanget. Om viktiga 

argument av andra ordningen elle tredje ordningen kommer att upptäckas så kommer 

dessa också att presenteras. 
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Efter att pro et contra-analysen har genomförts på de båda tidpunkterna kommer de 

argument som klassificeras som första ordningens argument att analyseras utefter 

teorianknytningen. Analysschemat som presenterades under ”Analysschema” kommer 

att användas som ett hjälpmedel för att klassificera argumenten inom de två olika 

frihetsbegreppen som framtagits med hjälp av Berlin. När argumenten analyseras 

kommer även en motivering göras som beskriver varför argumentet har placerats inom 

det valda frihetsbegreppet. Detta för att skapa transparens och ge läsaren en förståelse 

för hur analysen gjorts, samt en bättre inblick om varför positiv respektive negativ frihet 

valts som bakomliggande orsak. Frihetsbegreppen kan uppfattas komplexa vilket gör att 

det är en utmaning att göra tolkningarna, därför är analysschemat en viktig grund så att 

analysen kan utföras utefter den. 

 

Efter teorianknytningen gjorts kommer en komparativ analys av de två olika pro et 

contra-analyserna att göras, detta för att påvisa skillnader och likheter i argumentationen 

mellan de två tidpunkterna.  

 

1.5.4 Empiriskt material 

Det är flera olika typer av källor och material som behövs samlas in för att genomföra 

det här arbetet. Tryckt material kommer främst att användas till teoridelen, medan 

elektroniska källor såsom tidningsartiklar, dokumentärer och vetenskapliga artiklar 

kommer att bli grunden för materialet till själva pro et contra-analysen. Inom teoridelen 

blir Isaiah Berlins verk Four Essays on Liberty bärande, då den utgör grunden för 

analysen med positiv, respektive negativ frihet. När det kommer till den metodologiska 

delen så har som nämnt innan Arne Naess bok Empirisk semantik varit ett stort 

hjälpmedel, tillsammans med Göran Bergström och Kristina Boréus bok Textens 

mening och makt.  

 

1.5.5 Metod och materialproblem 

En utmaning i undersökningen är att avgränsa vilka debattartiklar, tal och argument som 

ska analyseras, det vill säga, vad som är relevant material och inte. Tack vare en 

avgränsning i undersökningen, som kommer presenteras i nästa avsnitt så kommer det 

finnas en mer röd tråd att gå efter där det blir lättare att avgöra vilket material som ska 

analyseras och vad som inte är relevant för undersökningen.  
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Ett metodproblem som uppstått under uppsatsens gång har varit att finna argument från 

den första tidpunkten, det vill säga från den 20:e april 1999 till och med år 2000. En 

anledning till att det har varit en utmaning är att många reportage som publicerats 1999 

har uppdaterats efteråt och därför har det varit svårt att avgöra om materialet är från 

1999 eller senare. För att komma förbi det här problemet har jag valt att endast leta upp 

reportage och dokumentärer som inte har uppdaterats för att vara på den säkra sidan att 

det inte är nya argument som blivit tillagda i efterhand. Att argumenten ska vara från ett 

specifikt år har också gjort att vissa dokumentärer som har direkt koppling till de två 

händelserna som är kopplade till de valda tidpunkterna inte har kunnat användas. Detta 

för att dessa dokumentärer har producerats under åren efter händelserna och därför kan 

innehålla argument efter de valda tidpunkterna.  

 

En annan utmaning i undersökningen är användandet av metoden pro et contra-

modellen, då det görs tolkningar av argumenten vilka lätt kan bli subjektiva. Det här 

behöver inte betyda att argumenten blir feltolkade, men det kan självklart betyda att ett 

annat resultat hade uppnåtts om det varit en annan författare. Därför kommer 

genomförandet av pro et contra-analysen vara en stor utmaning i sig, då den kräver 

mycket tolkningar och det därmed gäller att försöka vara objektiv i sina analyser. 

Genom att jag inte kommer tolka utifrån mig själv utan har valt att tolka utifrån en 

konstruktion så bidrar det till att analysen strävar mot objektivitet, vilket gör att 

teorierna ger kriterier för hur jag ska agera. 

 

1.5.6 Avgränsning 

För att göra undersökningen genomförbar på den utsatta tiden behövdes en avgränsning 

göras och den  berör mängden av material som ska samlas in till undersökningen. Då 

debatten om skärpta vapenlagar pågått i USA under många år, så är det inte rimligt att 

leta argument i debatten från alla dessa år, därför har en begränsning gjorts angående 

tidpunkter att samla in material från. Den här avgräsningen hör även samman med 

uppsatsens andra metod, det vill säga, den komparativa delen av uppsatsen, nämligen att 

två tidpunkter kommer att analyseras i varsin pro et contra analys för att sedan jämföras 

med varandra. Kombinationen av avgräsningen, ihop med den komparativa delen av 

uppsatsen, gör att uppsatsen tismässigt blir genomförbar samtidigt som ett nytt 

perspektiv av undersökningen öppnas upp.  
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De två tidpunkterna som kommer att analyseras är: 

 

- Tidpunkt 1: Den 20:e april 1999 till och med år 2000 

Den 20:e april 1999 sköt två tonåringar ihjäl 13 personer på Columbine High School i 

Colorado. Vapnen de använde var köpta på en vapenmässa. En stor debatt väcktes till 

liv igen, där ena sidan krävde skärpta vapenlagar, medan den andra sidan menade att 

mer liberala vapenlagar skulle vara lösningen (Bondesson 2009). Tiden efter attentatet 

gjordes dokumentärer, intervjuer och flera debatter där fokus var på vilket sätt 

vapenfrågan skulle lösas. Första tidpunkten att analysera blir därför från den 20:e april 

1999 , men även det efterföljande året 2000. 

- Tidpunkt 2: Den 14:e december 2012 till och med år 2013 

Den 14:e december 2012 skakades USA:s befolkning av ett attentat på skolan Sandy 

Hook, där 20 barn och sex stycken lärare dödades av en ensam gärningsman. Efter det 

här attentatet anordnades den första rättskommitténs utfrågning av den 113:e 

kongressen. Det amerikanska folket krävde handling av kongressen, och kommittén 

som tillsattes blev en fokuspunkt för en process att hitta en lösning och för att vidta 

åtgärder. Tidpunkt 2 blir därmed från den 14:e december 2012 till och med år 2013, 

som innehöll starka argumentationer från båda sidorna av debatten, både från politiker 

men även från befolkningen. 

 

Efter att varsin pro et contra-analys gjorts på de bägge tidpunkterna kommer 

teorianknytningen att göras då argumenten av första ordningen kommer att klassificeras 

utefter de två frihetsbegreppen. Att endast argument av första ordningen kommer att 

analyseras utefter teorin är en avgränsning som gjort för att uppsatsen ska hålla sig inom 

ramen för längd av kandidatuppsats, samt att argumenten av första ordningen är mest 

relevanta att göra teorianknytningen på då de representerar kärnfrågorna i debatten.  

 

2 Analys 
I det här kapitlet kommer sammanställningar av argumenten på respektive sida att 

presenteras. Först kommer sammanställning av pro-argument samt contra-argument från 

tidpunkt Columbine att presenteras. Sedan kommer en sammanställning av tidpunkt 

Sandy Hook och dess pro respektive contra-argument att redovisas. Därefter kommer 

teorianknytningen att äga rum, för att sedan avsluta analysen med den komparativa 

delen av argumentens två tidpunkter. Argumenten har delats upp i tre olika 



  
 

14 

argumentgrupper som funnits i analysen, dessa representerar kärnfrågorna i debatten 

och utgörs av: Argumentgrupp 1: Liv eller död, argumentgrupp 2: Andra tillägget i 

konstitutionen och argumentgrupp 3: Privatliv.  

 

2.1 Pro et contra: Columbine 

Tidpunkt 1: Den 20:e april 1999 till och med år 2000, det vill säga, tiden efter attentatet 

på Columbine. Nedan kommer argumenten att presenteras utifrån de tre olika 

argumentgrupperna. Först kommer argumentgrupp 1 att presenteras, där pro-

argumenten redovisas först, för att sedan avsluta med contra-argumenten inom gruppen. 

Därefter kommer de två andra argumentgrupperna att presenteras utifrån samma 

struktur. 

 

Argumentgrupp 1: Liv eller död 

a) Proargument 

 
(P1) Vapenlagar såsom att förbjuda handvapen och införa bakgrundskontroller 

räddar liv: 

På morsdag år 2000 genomfördes ”The Million Mum March” i Washington D.C. Där 

mammor protesterade mot vapenvåldet och spred budskapet om hur vapenlagar måste 

införas i landet för att rädda liv. De protesterade emot hur handvapenvåldet dödar i 

genomsnitt 13 barn varje dag (Brunner 2000). Temat var: Gun laws, safe kids”. De ville 

införa restriktioner som säkerhetslås för alla handpistoler, bakgrundskontroller och att 

registrera alla handvapen (Brunner 2000). De menade att barnen i USA är mer utsatta än 

barn i andra industrialiserade länder och att detta måste få ett stopp. År 2000 

publicerade Tom W. Smith en undersökning som bekräftar detta då han samlade 

material från sena 90-talet och analyserade. Hans resultat visade att år 1997 hade barn, 

14 år och yngre, 12 gånger större risk att dödas genom skjutvapen i USA än 

genomsnittet av 25 andra höginkomst länder i världen (Smith 2000).  

 

(P1P1) Tillgängligheten till vapen i landet är det farliga för vårt samhälle och som 

har lett till dessa masskjutningar, därför måste detta regleras: 

En Gallop undersökning som gjordes kort efter attentatet på Columbine visade att folk 

lade skulden på den lätta tillgängligheten av skjutvapen, mer än någon annan faktor. 

Tillgängligheten gör att sådana här masskjutningar kan inträffa, om den regleras så kan 
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sådana här händelser stoppas. Samma undersökning visade även att 87% i 

undersökningen stod bakom att det skulle införas obligatoriska bakgrundskontroller 

innan man kan köpa vapen, detta ska även inkludera vapenförsäljare som köper vapen 

på skjutvapenvisningar, där det vid tiden fanns ett kryphål (Olinger 2000).  

 

b) Contraargument: 

 

(C1) Rätten till att få känna sig säker och kunna skydda sig själv och sin familj får 

inte inskränkas: 

Utifrån samma undersökning som nämndes ovan så ansågs det näst största argumentet 

för att få ha ett vapen vara på grund av säkerhet, att man vill skydda sig och sin familj. 

Hela 26% av de som svarade på undersökningen och ägde ett vapen använde säkerhet 

som huvudargument (Dimock, Doherty & Christian 2013). När dåvarande president Bill 

Clinton genomförde stora kampanjer för att skärpa vapenlagarna möttes han av stort 

motstånd. Kyna Cheek, en college-student som protesterade utanför ett av Clintons tal 

för utökade vapenlagar såg tillgången till vapen som lösningen istället för vapenlagarna. 

Hon menade att i dagens samhälle behöver alla vara beväpnade. Hon ansåg även att 

lärarna borde ha varit beväpnade på Columbine och att hon som kvinna är speciellt 

utsatt och därför behöver vara beväpnad för att känna sig säker (Lacey 2000). 

 

(C2) Vapenlagarna är ineffektiva. För att förhindra skolskjutningar som Columbine 

bör samhället istället uppmärksamma barns anti-sociala attityder och beteenden: 

 En annan undersökning som gjordes kort efter skolskjutningen på Columbine, visade 

att de som deltog i undersökningen ansåg att det inte är striktare vapenlagar som bör 

prioriteras. Hela 49% av de som deltog i undersökningen ansåg att man borde fokusera 

på beteenden och anti-sociala attityder istället (Dimock et al. 2013). Eleven Lance 

Kirklin som själv skadades under attacken på Columbine talade emot de restriktioner 

som Clinton ville genomföra och ville istället ha mer fokus på orosfyllda människor och 

inte på vapen. Han tillade: ''You don't see guns jumping off the table and shooting 

people”. (Lacey 2000).  

 

Argumentgrupp 2: Andra tillägget i konstitutionen 

a) Proargument  
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(P1) Att kontrollera vapenägande är viktigare än att skydda amerikaners rätt att äga 

ett vapen: 

I maj 1999, kort efter attentatet på Columbine så gjorde Pew Research Center en 

undersökning där 1000 vuxna ingick och fick svara på frågor relaterade till attityder till 

vapenlagar. Undersökningen visade att hela 65 % ansåg att det är viktigare att 

kontrollera vapenägande, än att skydda rätten för amerikanare att äga vapen (Kohut, 

Doherty, Parker, Flemming, Nolde, Lustig & Samaranayake 2000). 

 

(P2) Andra tillägget i konstitutionen ger inte invånare en absolut rätt till att äga 

vapen: 

Efter attentatet på Columbine var många på pro-sidan upprörda över hur NRA lyckades 

påverka kongressen att inte rösta igenom fler vapenlagar. Problematiken ligger i andra 

tillägget i konstitutionen som innehåller 27 ord, där NRA och de dem påverkat bara 

fokuserar på de 14 sista orden som menar att rätten för folket att behålla och bära vapen 

inte får kränkas. USA:s högsta domstol däremot har istället fokuserat på den första 

delen av tillägget, som säger ”väl utrustad milis” och ”säkerheten för en fri stat”, som 

istället syftar till de amerikanska staterna och deras miliser, som idag benämns National 

Guards. Därför anses andra tillägget av många inte skydda vapenägande för individer 

(Fair 2000).  

 

a) Contraargument 

 

(C1) Vapenlagar, speciellt sådana som vill förbjuda de så kallade ”assault weapons”, 

kränker rätten att äga pistoler för sport och jaktsyfte:  

Enligt en analys från 1999 gjord av Pew Research report, så uppgav hela 49 % av 

vapenägare att man ägde vapnet mest på grund av jakt. Jakten var alltså år 1999 enligt 

undersökningen det största huvudargumentet för att äga ett vapen (Dimock et al. 2013). 

När dåvarande presidenten Bill Clinton kampanjade hårt för att införa striktare 

vapenlagar så var det många som reagerade med starkt motstånd då det hade påverkat 

dem som jagar (Lacey 2000).  Pro-gun sidan svarade Clinton med att stötta 

lobbygruppen NRA mer än någonsin. Organisationen hade till valåret mer pengar än 

tidigare år och även fler betalande medlemmar än vad de någonsin haft innan (Olinger 

2000).  
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Argumentgrupp 3: Privatliv 

Inget argument kan placeras in i ovanstående argumentgrupp.  

 

2.2 Pro et contra: Sandy Hook 

Tidpunkt 2: 14:e december 2012 till och med år 2013, det vill säga tiden efter attentatet 

på Sandy Hook i Connecticut. Nedan kommer argumenten att presenteras utifrån de tre 

olika argumentgrupperna.  

 

Tes: USA bör skärpa sina vapenlagar 

 

Argumentgrupp: Liv eller död 

a) Proargument 

 

(P1) Flera vapenlagar skulle reducera dödsfall orsakade av skjutvapen: 

Grunden till de flesta pro-argumenten ligger inom ovanståendet argumentets ramar. 

Genom att flera lagar införs, så kommer färre personer att kunna få tag på vapen och 

färre vapen leder till färre dödsfall lyder många argument. En av alla amerikanare som 

står bakom detta argument är David Hemenway, professor i hälsopolitik vid Harvard 

School of Public Health och även författare till boken ”Private Gun, Public Health”.  

I en intervju med Hemenway 5 dagar efter attentatet på Sandy Hook talade han om 

varför striktare vapenlagar behöver införas, vilket han menar skulle rädda liv. Han 

talade även om hur det samma dag som attentatet på Sandy Hook genomfördes ett 

attentat på en grundskola i Kina, men ingen dog under attentatet i Kina. 

Gärningsmannen i Kina hade en kniv och inget skjutvapen. Skillnaden mellan liv och 

död i de båda attentaten berodde enligt Hemenway därför helt på tillgången till vapen i 

USA och att vapen gör interaktioner mer dödliga (Koch 2012).  

 

(P1P1) Bakgrundskontroller reducerar våld mot kvinnor och barn och räddar 

därmed liv: 

Organisationen ”Mayors Against Illegal Guns” arbetar för att motverka att illegala 

vapen säljs. De förespråkar att alla stater borde införa vapenkontroller så att de med 

kriminell bakgrund inte ska få tag på vapen. De fokuserar på att kvinnor och barn inte 

ska utsättas för våld och de menar att det finns en koppling mellan våld i hemmet och 

svaga pistollagar i landet. I ett uttalande säger de att bakgrundskontroller skulle 
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reducera våld mot kvinnor och rädda liv. Enligt en analys organisationen gjort på data 

från FBI och Florida Department of State så är antalet kvinnor dödade med skjutvapen 

av en partner 38 procent lägre i stater son har stängt kryphålet för privat försäljning av 

handvapen, än i stater som inte reglerar sådan försäljning. Tilläggas bör att antalet 

kvinnor dödade av en intim partner med andra vapen är nästintill identisk i dessa stater 

(Mayor against illegal guns 2013).  

 

(P2P1) Länder med restriktiva vapenlagar har lägre skjutrelaterade mord än USA: 

Efter att Australien skakades av massmordet i Tasmanien 1996, där en ensam 

gärningsman sköt ihjäl 35 personer och skadade 18 stycken så fick landet nog och 

krävde en förändring av vapenlagarna. Gärningsmannen hade köpt två stycken militära 

halvautomatiska gevär kontant, i en lokal butik, utan bakgrundskoll. Efter attentatet 

visade landet en kollektivistisk vilja att göra en förändring och det genomfördes i form 

av striktare vapenlagar (Chapman 1998). Flera rapporter om hur vapenvåldet minskat 

efter reformerna i Australien har gjorts. En av alla dem som skrev om detta och tog upp 

Australien som ett argument för striktare vapenkontroller bara månader efter 

skolskjutningen på Sandy Hook är skribenten Will Oremus. Han sammanfattade 

statistik från studier som visar att mord med skjutvapen sjönk med 59 procent mellan 

1995 och 2006, I Australien medan mord med andra vapen inte ökade (Chapman 1998).  

 

(P3P1) Vapenlagar leder till färre självmord: 

Samma undersökning som diskuterades inom argumentet ovan blev även aktuell år 

2012 då fokus även riktades på dess resultat inom självmord. Undersökningen fann 

nämligen ännu större minskning i procent när det gällde självmord med skjutvapen. Där 

sjönk siffrorna med 65 procent under samma år, samtidigt som självmord utan 

skjutvapen inblandade även de minskade. Studier fann en stark korrelation mellan de 

stora minskningarna och program som genomfört pistolåterköp i Australien, så kallade 

”gun buyback programs” (Oremus 2012).  

 

(P4P1) ”Assault weapons” (angreppsvapen) och högkapacitets magasin borde 

förbjudas:  

Många som är för striktare vapenlagar har insett att ett totalt förbud mot skjutvapen inte 

är genomförbart i landet och har istället riktat in sig på att arbeta för att införa förbud 

mot så kallade ”assault weapons”. Assault weapon är en term i USA som används för 
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att definiera vissa typer av skjutvapen och innebär angreppsvapen. Definitionen är inte 

klar, utan kan variera mellan olika jurisdiktioner (Goode 2013). Den demokratiske 

senatorn Dianne Feinstein gjorde ett uttalande bara dagar efter attentat på Sandy Hook 

om hur hon skulle introducera en proposition mot vapenförbud (Sullivan 2012). Enligt 

en  artikel från hemsidan Mother Jones användes högkapacitets magasin i minst 50 

procent av 62 masskjutningar i USA mellan 1982 och 2012. Före detta agenten för 

amerikanska Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives gav ett uttalande 

2013 där han sa följande om högkapacitets magasin: ”turns a killer into a killing 

machine”. (Follman and Aronsen 2013).  

 

b) Contraargument 

 

(C1) Vapenlagar tar bort rätten att skydda dig själv och nekar människor en känsla 

av säkerhet:  

En undersökning gjord av Pew Foundation under 2013 visade att huvudargumentet för 

de som äger vapen var just för att känna sig säker och kunna skydda sig själv och sin 

familj. Undersökningen visade att hela 48% av de som äger ett skjutvapen anser att 

deras huvudargument är just säkerhet. Resultatet visade även att 79% av manliga 

vapenägare och 80% kvinnliga vapenägare sa att äga ett vapen gjorde att de kände sig 

säkrare. Undersökningen visade även att 64% av de människor som var med i 

undersökningen och som bor tillsammans med någon annan som har ett vapen också 

kände sig säkrare (Dimock et al. 2013). 

 

(P1C1) Vapenägande stoppar brott, inte vapenlagar: 

"The only thing that stops a bad guy with a gun is a good guy with a gun," är ett 

uttalande från NRA:s vice VD Wayne LaPierre på en presskonferens en vecka efter 

attentatet på Sandy Hook. Han talade om hur vapen bara är farligt när det är i fel händer 

och även om hans rädsla över att skolor är vapenfria zoner. För att stoppa massakrer 

som den här så är inte vapenfria zoner lösningen, för det drar till sig mördare. 

Lösningen är istället att ha beväpnade vakter fortsatte La Pierre (Arter 2012).  

 

Argumentgrupp 2: Andra tillägget i konstitutionen 

a) Proargument 
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(P1) Andra tillägget i konstitutionen var menad att skydda rätten att äga vapen för 

miliser, inte rätten att äga vapen för individer: 

Ovanstående argument är det mest extrema argument pro-sidan använder sig av och det 

är inte alla på pro-sidan som står bakom detta argument. Många på pro-sidan försvarar 

andra tillägget, men anser att vapenägande ändå måste kontrolleras och det genom 

striktare vapenlagar. De som dock använder sig av ovanstående argumentet och menar 

att andra tillägget i konstitutionen inte skyddar privat ägande av vapen har lite olika 

förklaringar till varför. I ett blogginlägg publicerat på Huffingpost hemsida, skrivet av 

den amerikanska historialäraren Harvey Wasserman, berättar han om hur andra tillägget 

skapades för att se till att den federala makten inte skulle upplösa staternas milis, inte 

för att garantera rätten att äga vapen för alla individer.  Enligt honom och många med 

honom, så refererar ordet ”people” i andra tillägget inte till alla individer, utan till 

folket, att folket tillsammans har rätt att äga vapen, det vill säga upprätthålla miliser 

(Wasserman 2012).  

 

b) Contraargument 

 

(C1) Andra tillägget i konstitutionen skyddar rätten att äga vapen för individer:  

På contra-sidan används andra tillägget som ett av de mest slagkraftigaste och mest 

fundamentala argumenten. Man hävdar att andra tillägget i konstitutionen skyddar rätten 

att äga vapen. Den republikanske politikern Ted Cruz höll ett tal vid 

senatdomstolskommittén 30 janduari 2013, där ämnet för mötet var: ”Vad ska Amerika 

göra åt vapenvåldet?”. I sitt tal framhöll Cruz hur vapenlagar inte hade stoppat 

massakern i Sandy Hook, utan att vapenlagar istället hade begränsat alla amerikaner på 

deras konstituionella rättigheter. Han sa även att landet borde försvara den 

konstituionella rätten för laglydiga amerikanare att beväpna sig och därmed skydda sig 

själva och andra från dödliga attacker (Cruz 2013).  

 

(P1C1) Vapenlagar ger för mycket makt till staten och kan leda till regeringstyranni 

och att staten tar alla vapen från invånarna: 

I en artikel gjord av journalisten David Welna 2012, presenteras flera argument emot 

skärpta vapenlagar. I artikeln återfinns intervjuer med medlemmar från olika pro-gun 

organisationer samt från individer från befolkningen, alla med samma budskap: att 

vapen behövs för att skydda sig från tyranni av staten. Larry Pratt, lobbygruppen Gun 
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Owners of America:s verkställande direktör är en av dom som i intervjun säger att andra 

tillägget behövs just för att förhindra staten att gå mot en tyrannisk riktning och att det 

var därför andra tillägget skapades. Att det här argumentet har växt sig starkare de 

senaste 10 åren innan artikeln skrevs är något Adam Winkler, professor i konstitutionell 

lag kan vittna om. I artikeln berättar han om hur idén om att andra tillägget skyddar 

rätten att ha vapen för att skydda sig emot staten förr bara var något som milisgrupper 

argumenterade för. Men de senaste 10 åren har detta argument blivit mer vanligt (Welna 

2013).  

 

Argumentgrupp 3: Privatliv 

a) Proargument 

Inget pro-argument inkluderas i ovanstående argumentgrupp.  

 

b) Contraargument  

 

(C1) Vapenlagar som bakgrundskontroller är en invasion i det amerikanska folkets 

privatliv: 

Bakgrundskontroller har varit den lagen som fått störst stöd av både pro-och contra-

sidan men det finns dock fortfarande stort motstånd till bakgrundskontroller på contra-

sidan (Good 2013). Mike Lee, senator i Utah skrev år 2013, tillsammans med 

senatorerna Ted Cruz och Rand Paul om hur de skulle arbeta för att förhindra nya 

vapenlagar att röstas igenom. De påpekade hur förslagen som lagts fram för skärpta 

vapenlagar först och främst begränsar laglydiga invånare, istället för att reducera 

våldsbrott (Lee 2013). NRA anser att universella bakgrundskontroller inte är värda att 

göra för en expansion av regeringens makt (Good 2013). 

 

2.3 Teorianknytning 

Här kommer teorianknytningen att presenteras då argument av första ordningen ska 

klassificeras in i de två frihetsbegreppen för att se bakomliggande orsaken när det 

kommer till frihetsperspektivet. Samma struktur som användes i pro-contra analysen 

kommer att användas i detta avsnitt. Det vill säga, att argumenten kommer att 

struktureras upp utefter tidpunkt och utefter argumentgrupp. Detta för att ge en klar 

överblick men även för att argumenten behåller samma namn som i pro-contra-analysen 

så att det är lättare att söka upp ett och samma argument i båda analyserna. Först 
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presenteras argumenten från tidpunkt Columbine, för att sedan fortsätta med 

argumenten från tidpunkt Sandy Hook.  

2.3.1 Columbine 

Argumentgrupp 1: Liv eller död 

a) Proargument 

 

 (P1) Vapenlagar såsom att förbjuda handvapen och införa bakgrundskontroller 

räddar liv. 

Vid en första anblick skulle man kunna se det som att det är negativ frihet som är 

bakgrunden här, med frihet från att utsättas för tvång eller för hot. Dock är detta inte 

fallet, då den negativa friheten innebär att man vill ha frihet från att begränsas av andra, 

vilket även innebär, frihet från lagar som säger vad du kan och inte kan köpa, som här, 

frihet från lagar som förbjuder handeldsvapen eller frihet från lagar som kräver 

bakgrundskontroller. Därför är argumentet ovan inte motiverat av negativ frihet, utam 

av positiv frihet. Positiv frihet kan nämligen innebära att man inför lagar för att kunna 

uppnå sin fulla potential. Här vill man stifta lagar för att få mer frihet, frihet till att leva 

sitt liv i säkerhet. Man förespråkar lagar som stiftas i frihetens namn.  

 

b) Contraargument 

 

(C1) Rätten till att få känna sig säker och kunna skydda sig själv och sin familj får 

inte inskränkas.   

Här syns spår av bevarandet av den negativa friheten. Man vill ha frihet från lagar som 

kontrollerar, eller i detta perspektiv, begränsar vad du kan och inte kan köpa. Här 

betonar man begränsningarna som inskränker den negativa friheten. Istället för att 

fokusera på friheten att inte bli utsatt för våld genom att förbjuda vapen så vill man 

bemöta den negativa friheten med negativ frihet, skydda sig från vapen genom att vara 

beväpnad själv.   

 

(C2) Vapenlagarna är ineffektiva. För att förhindra skolskjutningar som Columbine 

bör samhället istället uppmärksamma barns anti-sociala attityder och beteenden.  

Här är ett argument som är svårt att tyda. Argumentet syftar inte direkt till att 

vapenlagarna inskränker ens frihet, utan fokus ligger istället på att de är ineffektiva och 

att man borde fokusera på annat än att förbjuda vapen. Men för att upptäcka sådana 
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beteenden så borde beteenden dokumenteras för att hjälp ska kunna fås, isåfall går det 

mot den mer positiva friheten, att man inför restriktioner och att staten går in och 

hjälper individen. Det talar emot vad contra-sidan står för. Det är därmed svårt att tyda 

argumentet, då det inte riktigt tar ställning till frihet. Därför anser jag att detta argument 

inte går att placera in på ett logiskt sätt, då för lite information kan uppfattas utifrån 

argumentet.  

 

Argumentgrupp 2: Andra tillägget i konstitutionen 

a) Proargument  

 

(P1) Att kontrollera vapenägande är viktigare än att skydda amerikanares rätt att äga 

ett vapen.  

Här talar vi om en bakgrund av den positiva frihetens karaktär. Argumentet handlar om 

att införandet av vissa restriktioner skulle leda till frihet för invånarna. Genom att staten 

inför bakgrundskontroller så skyddas vår frihet i detta syfte, även om den negativa 

friheten kan tyckas inskränkas.  

 

(P2) Andra tillägget i konstitutionen ger inte invånare en absolut rätt till att äga 

vapen. 

Även här ser vi tecken på positiv frihet då restriktioner efterfrågas för att uppnå frihet, 

snarare än att skydda den negativa friheten.  

 

b) Contraargument 

 

(C1) Vapenlagar, speciellt sådana som vill förbjuda de så kallade ”assault weapons”, 

kränker rätten att äga pistoler för sport och jaktsyfte.  

Här kan man se kopplingar till både negativ frihet och positiv frihet. Den negativa 

friheten kan man se genom att sätta frihet från begränsningar och hinder, det vill säga att 

man vill ha en avsaknad av hinder för att kunna köpa vapen. Vapenlagarna skulle utgöra 

ett hinder för individen att utöva sitt fritidsintresse. Å andra sidan skulle detta vid en 

första anblick även tänkas vara kopplat till positiv frihet och friheten till att exempelvis 

utföra sin fritidssyssla, dock så framgår viljan att göra vad man vill tydligare här, än 

viljan att uppnå sin fulla potential, därför placeras detta argument inom negativ frihet.  
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Argumentgrupp 3: Privatliv 

Inget av argumenten kan placeras in i ovanstående kategori.  

 

2.3.2 Sandy Hook 
 

Argumentgrupp 1: Liv eller död 

a) Proargument  

 

(P1) Flera vapenlagar skulle reducera dödsfall orsakade av skjutvapen. 

Här finns motiv av den positiva frihetens karaktär. Inom positiva friheten så talar man 

för att man måste acceptera vissa begränsningar för att uppnå frihet. Den positiva 

friheten kan leda till mer tvång och begränsningar än innan, just för att exempelvis 

staten anser att det är det bästa för invånarna och det som ger invånarna frihet. I det här 

fallet skulle staten anse att vapenlagar räddar liv och det gör att invånarna kan uppnå sin 

potential då de inte utsätts för hot, därför införs vapenlagarna. Man talar därmed om 

begränsningar som görs i den positiva fihetens namn.  

 

b) Contraargument 

 

(C1) Vapenlagar tar bort rätten att skydda dig själv och nekar människor en känsla 

av säkerhet. 

Här hittas ett argument som kan tyckas bära spår av både negativ och positiv frihet. 

Positiv frihet till att man är sin egen herre och gör sina egna val, vilket här menas att 

man kan skydda sig själv. Dock så återfinns negativ frihet starkare, att man vill ha frihet 

från lagar som hindrar dig att skydda dig själv och din familj, därför kommer detta 

argument att klassas som motiverat av negativ frihet.   

 

Argumentgrupp 2: Andra tillägget i konstitutionen  

a) Pro-argument 

 

(P1) Andra tillägget i konstitutionen var menad att skydda rätten att äga vapen för 

miliser, inte rätten att äga vapen för individer. 

Även här ser vi tecken på positiv frihet då restriktioner efterfrågas för att uppnå frihet, 

snarare än att skydda den negativa friheten.  
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b) Contraargument 

 

(C1) Andra tillägget i konstitutionen skyddar rätten att äga vapen för individer. 

Här syns tydligt hur grunden för argumenten bottnar i negativ frihet. Argumentet syftar 

till att ha frihet från att staten begränsar en, eller implementerar lagar som gör att man 

inte får ha rätt till att äga vapen. Negativ frihet syftar som nämnt till att ha så lite 

inverkan som möjligt från staten. Till skillnad mot pro-argumenten menar man här att 

individen måste bli befriad från inblandning av staten och lagar som begränsar.  

 

Argumentgrupp 3: Privatliv 

a) Proargument  

Inget pro-argument inkluderas i ovanstående argumentgrupp.  

 

b) Contraargument 

 

(C1) Vapenlagar som bakgrundskontroller är en invasion i det amerikanska folkets 

privatliv:  

Här är det en given grund i den negativa friheten. Här gör man anspråk på att vara fri 

från statens inblandning. Man är skeptisk mot statens makt och anser att detta vore en 

inskränkning av folkets privatliv och den negativa friheten. Ju mindre inblandning från 

andra, däribland staten, desto mer negativ frihet.  

 

2.4 Komparativ analys 

Vidare kommer en kamparativ analys av de två tidpunkterna och deras argument att 

presenteras. Jämförelsen kommer att handla om huruvida argumenten i sig skiljer sig 

från de två tidpunkterna och vad som i debatten om skärpta vapenlagar har uppfattats 

som de mest fundamentala argumenten på båda sidorna. En jämförelse av bakgrunden, 

det vill säga kopplingen till frihetsbegreppen kommer inte att göras här, utan det 

resultatet kommer att presenteras under kapitlet ”Slutsatser och diskussion”.  
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2.4.1 Jämförelse pro-argumenten 

Vid en jämförelse av pro-argumenten från de båda olika tidpunkterna så upptäcker man 

hel del fundamentala likheter, men det finns också skillnader som visar att 

argumentationen till viss del har förändrats mellan åren. Alla de argumenten som 

återfinns från båda tidpunkterna går att dela in under tre olika rubriker som fångar in 

argumenten. Pro-argumenten är representerade under två av dessa rubriker vilket 

betyder att det egentligen finns två kärnfrågor för pro-sidan i debatten under dessa 

tidpunkter, men att argumenten som inkluderas under dessa rubriker kan formuleras på 

olika sätt, men ändå styrka samma tes. För att koppla detta till pro et contra-analys kan 

man säga att det är flera olika satser som används för att egentligen uttrycka samma 

påstående. Indelningen av dessa argument kan göras såhär:  

 

Argumentgrupp 1: Liv eller död 

Tidpunkt Columbine innehar två sådana argument:  

(P1) Vapenlagar såsom att förbjuda handvapen och införa bakgrundskontroller räddar 

liv och (P1P1) Tillgängligheten till vapen i landet är det farliga för vårt samhälle och 

som har lett till dessa masskjutningar, därför måste detta regleras.  

 

Tidpunkt Sandy Hook innehar fem sådana argument:  

(P1) Flera vapenlagar skulle reducera dödsfall orsakade av skjutvapen, (P1P1) 

Bakgrundskontroller reducerar våld mot kvinnor och barn och räddar därmed liv, 

(P2P1) Länder med restriktiva vapenkontrollagar har lägre skjutrelaterade mord än 

USA, (P3P1) Vapenlagar leder till färre självmord och (P4P1) ”Assault weapons” 

(angreppsvapen) och högkapacitets magasin borde förbjudas. 

 

Som vi kan konstatera av att se på ovanstående argument så är kärnfrågan att vapenlagar 

räddar liv helt klart mest representerad under båda tidpunkterna. Det som skiljer de två 

tidpunkterna är dock att tidpunkt Sandy Hook har många argument av andra ordningen 

som styrker första ordningens argument om att vapenlagar räddar liv. Argumenten är 

även mer underbyggda med statistik och fakta, än argumenten från Columbine. En 

orsak till detta är att det fanns mer forskning inom ämnet för amerikanarna att tillgå 

under tidpunkt Sandy Hook. Bland annat mer statistik som visar att andra länder lyckats 

med att reducera vapenvåld, även statistik som visar på det inom landet. Ytterligare en 

orsak är att fler masskjutningar hade ägt rum och att befolkningen därför på riktigt 
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krävde en lösning och då vände sig mer mot skärpta vapenlagar. Skillnaden ligger 

därmed inte i argumenten i sig, utan handlar mer om hur de är underbyggda.  

 

Argumentgrupp 2: Andra tillägget i konstitutionen 

Tidpunkt Columbine innehar två argument av ovanstående karaktär:  

(P1) Andra tillägget i konstitutionen ger inte invånare en absolut rätt till att äga vapen 

och (P2) Att kontrollera vapenägande är viktigare än att skydda amerikanares rätt att 

äga ett vapen.  

Tidpunkt Sandy Hook innehar ett argument av ovanstående karaktär:  

(P1) Andra tillägget i konstitutionen var menad att skydda rätten att äga vapen för 

miliser, inte rätten att äga vapen för individer. 

 

Detta visar att andra tillägget i konstitutionen har varit ett viktigt argument under båda 

tidpunkterna. Det beror till stor del på att NRA starkt har använt detta argument till sin 

fördel. Det har därför varit viktigt för pro-sidan att bemöta NRA:s argument. Debatten 

om andra tillägget har varit aktuell under många år, men har de senaste tio åren varit 

högaktuell då flera ansett att den största orsaken till att de äger vapen är för att skydda 

sig mot regeringstyranni, som var huvudsyftet för andra tillägget i konstitutionen när det 

skrevs, vilket lett till att även pro-sidan behövt fokusera på den här kärnfrågan.  

 

Argumentgrupp 3: Privatliv 

En jämförelse kan ej göras då ingen av tidpunkterna inkluderar pro-argument av 

ovanstående karaktär.   

 

2.4.2 Jämförelse contra-argumenten 

Här kommer en jämförelse av contra-argumenten att göras, med samma struktur där de 

tre argumentgrupperna används på samma sätt som pro-argumenten som presenterades 

ovan.  

 

Argumentgrupp 1: Liv eller död 

Tidpunkt Columbine innehar två argument av ovanstående karaktär:  

(C1) Rätten till att få känna sig säker och kunna skydda sig själv och sin familj får inte 

inskränkas och (C2) Vapenlagarna är ineffektiva. För att förhindra skolskjutningar som 
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Columbine bör samhället istället uppmärksamma barns anti-sociala attityder och 

beteenden.  

 

Tidpunkt Sandy Hook innehar också två argument av ovanstående karaktär:  

(C1) Vapenlagar tar bort rätten att skydda dig själv och nekar människor en känsla av 

säkerhet och (P1C1) Vapenägande stoppar brott, inte vapenlagar.  

 

Detta visar stora likheter mellan tidpunkterna. Båda tidpunkterna fokuserar på rätten att 

få känna sig säker och kunna skydda sig själv och sin familj. Det är därmed ett 

argument som inte förändrats utan har följt med hela vägen och ses därför som 

fundamentalt för contra-sidan. Att vapenlagar inte stoppar brott fokuserar båda 

tidpunkterna på också, varav tidpunkt Columbine menar att man måste fokusera på 

beteenden, medan tidpunkt Sandy Hook menar att vapenägande stoppar brott och inte 

vapenlagar.  

 

Argumentgrupp 2: Andra tillägget i konstitutionen 

Tidpunkt Columbine innehar ett argument av ovanstående karaktär:  

(C1) Vapenlagar, speciellt sådana som vill förbjuda de så kallade ”assault weapons”, 

kränker rätten att äga pistoler för sport och jaktsyfte.  

 

Tidpunkt Sandy Hook innehar två argument av ovanstående karaktär:  

(C1) Andra tillägget i konstitutionen skyddar rätten att äga vapen för individer och 

(P1C1) Vapenlagar ger för mycket makt till staten och kan leda till regeringstyranni och 

att staten tar alla vapen från invånarna. 

 

Som nämnt innan i uppsatsen ser vi här ett bevis på att rätten att äga vapen måste 

skyddas på grund av att man vill skydda sig från regeringstyranni. Tidpunkt Columbine 

hade dock endast ett argument som syftar till andra tillägget, men med fokus på att man 

annars kränker rätten att äga vapen för människor som vill använda det för jakt och 

sport, inte för att skydda sig mot staten. Tidpunkt Sandy Hook däremot fokuserar både 

på rätten att äga vapen generellt, men även på grund av att man vill undvika att ge staten 

för mycket makt. Detta är ett argument som växt sig starkare de senaste tio åren. 

 

Argumentgrupp 3: Privatliv 
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Tidpunkt Columbine innehar inget argument av ovanstående karaktär.  

 

Tidpunkt Sandy Hook innehar ett argument av ovanstående karaktär:  

(C1) Vapenlagar som bakgrundskontroller är en invasion i det amerikanska folkets 

privatliv.  

 

Här syns också en skillnad då tidpunkt Columbine inte har något argument av 

karaktären att det kränker privatlivet. Det visar också på hur rätten till privatliv växt sig 

starkare ju mer debatter det blivit om införande av bakgrundskontroller. Det som är av 

intresse här är att det inte är lika mycket debatt om att inskränka privatlivet när det 

gäller kampen mot terrorism, men det blir desto mer argumentationer när det gäller 

inskränkninar av privatlivet kopplade till vapendebatten.  

 

3 Slutsatser och diskussion 
Genom två pro et contra-analyser av debatten kring skärpta vapenlagar, samt en 

teorianknytning med de två frihetsbgereppen och sedan en komparativ jämförelse 

mellan de två valda tidpunkterna var syftet att besvara uppsatsen huvudsakliga 

frågeställning som lyder:  

- Hur tar sig relationen mellan frihet och rättigheter uttryck i debatten kring 

skärpta vapenlagar, i relation till positiv och negativ frihet, och över tid? 

För att uppnå syfte skulle även följande områden undersökas: (1) Vilka är 

huvudargumenten för och emot skärpta vapenlagar i USA? (2) Ligger positiv frihet 

respektive negativ frihet bakom argumenten i debatten? (3) Skiljer sig 

huvudargumenten från tidpunkt Columbine mot tidpunkt Sandy Hook?  

 

3.1 Slutsatser analyser: 

Utifrån pro et contra-analyserna har huvudargumenten kartlagts där det framkommit att 

det finns tre kärnfrågor i debatten, nämligen, (1) liv eller död, (2) andra tillägget i 

konstitutionen samt (3) privatliv. Alla argument som har funnits i analyserna har på ett 

eller annat sätt varit kopplade till någon av dessa kärnfrågor som därför använts som 

argumentgrupper i analysen.  
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När det kommer till teorianknytningen och syftet att se de bakomliggande orsakerna till 

argumenten, det vill säga huruvida de är motiverade av den negativa frihetens karaktär 

eller den positiva frihetens karaktär så har analysschemat varit en grund för analysen. På 

följande sida presenteras utfallet av analysschema:  

 
 Negativ frihet 

Argument som 
syftar till frihet 
från hinder, 
förtryck och 
begränsningar 
från andra 

Positiv frihet 
Argument som syftar på 
frihet till att uppnå sin full 
potential. Detta inkluderar 
införande av lagar och 
restriktioner som är ämnade 
att skapa mer frihet 

Inget/båda 
Argument som 
motiveras av båda 
frihetsbegreppen eller 
inte kan klassificeras 
in i något av dem.  

 

Pro-argument  
Columbine (3) 

 3 stycken  

Pro-argument  
Sandy Hook (2) 

 2 stycken  

Contra-argument 
Columbine (3) 

2 stycken  1 styck 

Contra-
argument  
Sandy Hook (3) 

3 stycken   

Totalt:  6 stycken 5 stycken 1 styck 
Tabell 2: Utfall analysschema 

 

Analysen inkluderade endast argument av första ordningen då de argument är grunden 

till alla argument av andra ordningen. Som analysschemat visar så framkom tydliga 

mönster på de båda sidorna av debatten. Contra-argumenten domineras av den negativa 

frihetens karaktär. Man fokuserar på ens frihet från hinder och begränsningar i form av 

stiftade lagar gjorda av staten. Argumenten visar att man vill ha så lite inblandning som 

möjligt av staten och att det viktigaste för anhängare av dessa argument är att man får 

göra vad man vill, istället för att fokusera på den positiva frihetens kraft att förverkliga 

sig själv. Att man fokuserar på den negativa friheten hör ihop med USA:s kultur av 

individualism, att man prioriterar individens frihet och främst individens rättigheter över 

samhället i stort. Detta betyder att negativ frihet har en stor koppling till individens 

rättigheter och att de går hand i hand i debatten. 

 

Argumenten från pro-sidan visar även dem på tydliga mönster när det gäller vilken typ 

av frihet som ligger bakom argumenten, då det endast är positiv frihet som ligger bakom 
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dem. Här fokuserar man på att kunna styra sig själv och förverkliga sig själv. Man ser 

vapenägande ur ett samhälleligt perspektiv, istället för att fokusera på sin egen frihet till 

att äga vapen. Det betyder att man ser begränsningar och restriktioner som något som 

kan tillföra frihet för samhället och man litar exempelvis på forskning som menar att 

samhället borde minska vapen och att införande av dessa restriktioner från staten skulle 

leda mer till positiv frihet, de görs helt enkelt i frihetens namn. Här syns intressanta 

kopplingar till den svenska kulturen, om att samhället ofta prioriteras före individens 

rättigheter. Den positiva friheten är därför inte på samma sätt kopplad till individens 

rättigheter, utan fokuserar mer på att rättigheter även kan innebära skyldigheter, som till 

exempel att följa restriktioner. Det är inte lika viktigt att göra som man vill, utan mer 

viktigt att uppfylla sin fulla potential och det kan staten hjälpa till med genom att skapa 

möjligheter.  

 

När det gäller den komparativa delen finns det en del skillnader att framhålla. En 

skillnad mellan pro-argument vid de båda tidpunkterna är som nämnt innan hur 

underbyggda argumenten är. Vid tidpunkt Sandy Hook fanns mer statistik att tillgå 

vilket gjorde att artiklar som förespråkade skärpta vapenlagar var mer underbyggda med 

fakta och kunde referera till faktisk statistik som styrker argumenten. Det gjorde att 

speciellt argumentgruppen ”Liv eller död” under tidpunkt sandy Hook hade många 

argument av amdra ordningen som styrke argument av första ordningen.  

 

När det gäller skillnader vid contra-sidans två tidpunkter framkom det att just en 

kärnfråga växt sig starkare under de senaste tio åren, nämligen argumentet att ha rätt till 

att beväpna sig för att skydda sig mot regeringstyranni. Detta argument var inte stort 

under tidpunkt Columbine, utan då använde man istället andra tillägget i konstitutionen 

som argument för att skydda rätten till att få äga vapen till jakt eller sportskytte, samt 

som argument för att få känna sig trygg, men då inte mot regeringstyranni, utan mot 

andra individer i befolkningen. Detta påvisar att USA fortfarande ser individens 

rättigheter som det centrala, då de mer och mer fokuserar på individens rättigheter och 

att man måste ha rätten att försvara sig mot staten, istället för att fokusera på att staten 

ska skapa möjligheter för individerna, som mer drar åt positiv frihet. 
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3.2 Koppling till vapenkulturen 

För att koppla resultaten funna i analyserna till USA:s rådande vapenkultur och som 

samhälle med fokus på frihet och dess relation till rättigheter kan flera slutsatser dras, 

där en del redan är diskuterade ovan. USA har en lång historia av individualism, till 

skillnad mot Sverige som snarare referat till folkhemmet än individens rättigheter. Att 

kulturen av individualism är stark i USA är något som kan bekräftas i den här analysen 

när man analyserar contra-sidan. Det är även något som kan bekräftas i den tidigare 

forskning som presenterats tidigare i uppsatsen och som är genomförd av Katarzyna 

Celinska. Hon fokuserade på skillnaderna mellan de två sidorna i debatten, där contra-

sidan domineras av individualitsiskt tänkande och kravet på individens rättigheter, 

medan pro-sidan i debatten kring skärpta vapenlagar fokuserar på kollektivistiska 

rättigheter istället. Detta hänger tydligt ihop med de funna resultaten i 

teorianknytningen, då contra-sidan domineras av negativ frihet, där man fokuserar på 

individens rättighet att göra vad man vill, medan pro-sidan domineras av positiv frihet 

som istället fokuserar på den samhälleliga aspekten som ibland kan inskränka den 

negativa friheten för att uppnå positiv frihet för samhället. Att Sverige kopplas ihop 

med positiv frihet är därför inte chockartat då Sveriges befolkning har en kultur av mer 

kollektivistisk karaktär.  

 

Frihet defineras helt enkelt helt olika på de båda sidorma. Pro-sidan menar att vapen är 

just det som kränker vår frihet, medan contra-sidan menar att vapen är det som ger 

befolkningen frihet. För att ytterligare få en förståelse av hur djupt rotad 

individualismen och den negativa friheten är på contra-sidan kan man ta motståndet till 

bakgrundskontroller som ett exempel: att hindra införandet av bakgrundskontroller som 

i sin tur skulle kunna hindra kriminella att få tag på vapen visar på vikten av individens 

rättigheter och bevarandet av den negativa friheten snarare än att se den samhälleliga 

nyttan. Att sedan jämföra detta med exempelvis lagar om bilar visar hur starkt rotad just 

vapenkulturen är: få ifrågasätter att man behöver körkort eller att bilar behöver 

registreras, detta är accepterat, men så fort det gäller restriktioner som exempelvis att 

registrera sina vapen så blir det direkt en fråga om individens rättigheter, som rätt till 

privatliv, frihet från statens inblandning och så vidare. Utmaningen för USA är därför 

att få till en lösning som två sidor med helt skilda värderingar kring frihet och 

vapenägande kan stå bakom.  
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3.3 Vidare forskning 

Det finns flera intressanta aspekter på vidare forskning inom ämnet. Det vore 

exempelvis intressant att se hur djupt rotad kulturen är hos individerna genom att 

studera om individer som på något sätt påverkats av en masskjutning ändrade 

ståndpunkt till vapenägande efter händelsen, eller om kulturen är så pass djupt rotad att 

ens ställning endast stärks ytterligare. 

 

Sammanfattning 
Det andra tillägget i den amerikanska konstitutionen är grunden till en av USA:s största 

politiska frågor, nämligen frågan om skärpta vapenlagar. Då landet utsatts för flera 

masskjutningar de senaste åren, har debatten gång på gång väckts till liv. Befolkningen 

ropar efter lösningar, men politiskt har inga större framsteg gjorts då de båda sidorna i 

debatten stoppar varandras förslag. Därför fokuserar den här uppsatsen på att strukturera 

upp debatten och ge en klar överblick över hur argumentationen förs. Syftet för 

uppsatsen är att göra en systematisk analys av argumentationen till form och innehåll. 

Uppsatsens övergripande frågeställning är följande:  

 

- Hur tar sig relationen mellan frihet och rättigheter uttryck i debatten kring 

skärpta vapenlagar, i relation till positiv och negativ frihet, och över tid? 

 

För att besvara frågeställningen har tre olika typer av analyser gjorts. Först två pro-

contra analyser av tidpunkt Columbine och tidpunkt Sandy Hook, samt en 

teorianknytning till frihetsbegreppen positiv och negativ frihet där argumentens 

bakgrund analyseras.  Även en komparativ analys av de två tidpunkterna har gjorts, för 

att visa om argumentationen har ändrats under tidens gång. 

 

Det empiriska materialet som har använts för att genomföra analysen och besvara 

frågeställningen består av elektroniskt material med artiklar, debattartiklar, tal och 

blogginlägg från de båda tidpunkterna och från de båda sidorna av debatten. De valda 

tidpunkterna är följand: tidpunkt Columbine (14:e december 1999 till och med året 

2000), samt tidpunkt Sandy Hook (20:e april 2012 till och med året 2013). För att 

genomföra argumentationsanalysen har Empirisk Semantik av Arne Naess använts som 
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inspiration, medan Island in Nato skriven av Elfar Loftsson har använts som faktisk 

vägledning av hur metoden kan användas.  

 

Den första delen av analysen, det vill säga själva pro-contra analysen visar att det finns 

tre stycken kärnfrågor i debatten, som även används i analysen som argumentgrupper. 

Dessa kärnfrågor är följande: (1) Liv eller död, (2) andra tillägget i konstitutionen och 

(3) privatliv, där liv eller död är dominerande på pro-sidan av debatten, medan contra-

sidan lägger sin vikt på både liv eller död, samt andra tillägget i konstitutionen. Den 

andra delen av analysen som innehåller teorianknytningen visar att pro-sidan helt 

bygger sina argument på bevarandet av positiv frihet under båda tidpunkterna, medan 

contra-sidan med sina argument vill bevara den negativa friheten, även de under de båda 

tidpunkterna.  

 

Den tredje och sista analysen, det vill säga den komparativa delen påvisar några stora 

likheter samt en del mindre skillnader mellan tidpunkterna på både pro och contra-

sidan. En intressant skillnad på pro-sidan mellan de båda tidpunkterna, gäller 

underbyggnaden av argumenten. Argument från den senare tidpunkten, det vill säga 

Sandy Hook, är mer underbyggda och innehåller mer fakta än från tidpunkt Columbine. 

Att det fanns mer information och statistik att ta del av under tidpunkt Sandy Hook är 

sannolikt en stor orsak till den här skillnaden, då mycket forskning inom området då 

fanns att tillgå.  
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