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Abstract 

Freedom of speech is under serious threat in the west, primarily in the US with policies and 

regulations infringing on this core value in democratic societies. Universities form policy in 

order to silence opinions they find contradictory to their values, causing students and teachers 

alike to risk academic punishment for statements which normally would be guarded within the 

First Amendment. The central argument behind these infringments are individuals subjective 

feelings towards, as one may put it, controversial opinions. The aim of this study is through an 

argument analysis, illustrate the values of freedom of speech in contrast to the demands of 

primarily minority groups and their advocates, using respectable philosophers and scientists 

such as John Stuart Mill to answer the question if infringements are applicable in 

democracies. The conclusions drawn in this essay based on all relevant arguments concludes 

the answer to be no; a democracy should not infringe on the freedom of speech to safeguard 

individuals from negative emotional reactions as a result of any legal speech. 

 

Keywords: John Stuart Mill, First Amendment, Trigger Warning, 

Microagression, Lars Vilks, Charlie Hebdo  
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1 Inledning 
Vad har du rätt att yttra dig om och vad har jag rätt att yttra mig om? Den progressiva 

liberalismen i väst har till synes nått den punkt där samhällsproblem som tidigare var grova 

orättvisor och diskriminering hamnat i det facket att ”någon kanske blir ledsen över detta.” 

Detta kan bero på flera faktorer men utifrån Ulf Petäja är en rimlig anledning till detta att 

yttrandefrihet och pressfrihet har varit en grundläggande rättighet i västvärlden, inte minst i 

Sverige, under flera århundraden. Den är så pass fastetsad i våra sociala strukturer att man inte 

har behov av att ifrågasätta dess faktiskta värde och innerbörd. Det är numera antaget som en 

naturrättighet, mänsklig rättighet och liknande. Problematiken här blir då att rättigheten är 

tagen för given, vilket potentiellt leder till att inskränkningar kan göras i syfte att justera andra 

orättvisor.  

Petäja jämför väst med mindre fria länder, där människor och opposition måste nästintill, eller 

rentav kriga för att nå ut med sina åsikter, vilket skapar ett helt annorlunda perspektiv inför 

rätten till yttrandefrihet än den som vi har i exempelvis Sverige. Västvärlden behöver således 

inte längre argumentera för varför yttrandefriheten är viktig, den praktiskt taget bara finns där. 

Vi blir inte fängslade för att vi är av en annan åsikt än sittande regering och riskerar inte straff 

för att yttra kontroversiella åsikter eller påpeka orättvisor vi finner, vilket är bra. Den negativa 

aspekten i detta är att då vi inte behöver eller ens diskuterar värdet i yttrandefriheten, gör det 

lättare att använda den som en pjäs i en alltmer globaliserad värld. 
1
 

Argument som att det är en ”västerländsk företeelse” och att andra kulturer inte omfattas av 

denna blir således alltmer, till synes, legitim då motargumenten i allt mindre utsträckning tas 

upp. Detta i sin tur leder till saker som politisk korrekthet, safe places och trigger warnings, 

bestraffning för kontroversiella åsikter, under slöjan av rättigheter. Se begreppsdefinition för 

beskrivning. 

Den politiska korrektheten agerar som munkavle i främst mediala sammanhang för att hålla 

en ”samhällskonsensus” om att ingen ska känna sig kränkt, diskriminerad eller rent av illa 

berörd. Individer är således bundna till åsiktskorridoren, samt sitt kön, sin etnicitet och 

bakgrund när den vill yttra sig offentligt; förutsatt att konsekvenser långt utöver motargument 

är något man vill undvika. – Åsiktskorridoren avser de åsikter som är socialt accepterat ur en 

samhällssyn; de ämnen som omfattast av korridoren är lämpliga att prata om, andra inte.  

                                                           
1
 Petäja: Freedom of Speech Abridged?. (2009). S 23 
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Det tycks numera vara individen bakom argumenten och de potentiella slutsatser, 

motstridande konsensusen som eventuellt kan dras, som står i fokus:  

Ann-Charlotte Marteus – Journalist på Expressen. 

”Uppdraget för mig som korridorarbetare var tvåfalt. För det första att varna för SD och skälla 

ut alla de bonnläppar som funderade på att rösta på partiet. För det andra att slå ner stenhårt på 

debattörer som använde uttryck som på något sätt kunde normalisera SD:s 

problembeskrivning; attackera varenda jävel som använde ord eller fakta som på något sätt 

kunde tolkas som rasism eller glidningar mot rasism. Eller eventuella förstadier till glidningar 

mot rasism.” 

”Under tiden i korridoren fick jag mycket rasistmejl. Men så började andra mejl komma, 

sorgsna, oroliga meddelanden från anständiga människor. Särskilt ett grep mig. Det var 

lågmält: "Ann-Charlotte, om jag är rädd att invandringspolitiken inte fungerar, men absolut 

inte vill rösta på SD, vad ska jag göra? Vem ska jag rösta på? Snälla, svara." 

Jag svarade inte. Att samtala med någon som gick och tänkte på "volymer" var tabu. Som att 

dansa vals med Kent Ekeroth.”
2
 

 

Lennart Eriksson sparkad från migrationsverket: 

”Av fem punkter där chefen motiverade sitt agerande handlar de första tre om Lennart 

Erikssons åsikter. Förutom stödet till Israel var det Erikssons beundran för den amerikanska 

generalen Pattons ledarstil som störde chefen. Pattons påstådda ordervägran under andra 

världskriget togs som intäkt för att Eriksson kunde brista i lojalitet mot sina överordnade. 

Erikssons möjligheter att genomföra förändringar på sin enhet skulle dessutom begränsas av 

"hans behov av att offentligt ge uttryck för sina privata åsikter", skriver chefen.”
3
 

För att kunna studera huruvida dels en åsiktskorridor är lämplig, och om inskränkningar i 

yttrandefriheten är acceptabelt under ett demokratiskt styre är det viktigt att analysera 

grunderna till yttrandefrihet. De filosofiska argumenten som lyfter de moraliska aspekterna 

kring ämnet och de lagstadgade reglerna som existerar, samt dess effekter i en mer 

globaliserad värld med kulturella och politiska skillnader.  

                                                           
2
 Marteus, 2015. Expressen 

3
 Lucas, D 2009. Dagens Nyheter 
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1.2 Begreppsdefinition.  
Trigger Warning: en varning för potentiella läsare/åskådare att diverse känslomässigt 

påverkande ord kan förekomma.
4
 

Safe Space: nyligen tillkommen idé på universitet och liknande, primärt i USA, där campus 

ska vara en trygg plats, där elaka ord och liknande inte ska förekomma för att undvika att 

individer tar illa vid sig. 
5
 

Politisk korrekthet: De accepterade uttrycken, ordvalen m.m. utifrån ett perspektiv av utsatta 

grupper.
6
 

Åsiktskorridor: Åsiktskorridoren, likt politisk korrekthet, omfattar de åsikter som är socialt 

accepterat ur ett liberal-progressivt perspektiv. Det utesluter kritiska åsikter kring allt som rör 

minoriteter, sociala och ekonomiska konstander m.m. 7 

Microaggression: En subtil men kränkande kommentar eller handling riktad åt minoriteter 

eller andra icke-dominerande grupper i samhället, ofta oavsiktligt eller omedvetet. 

Exempelvis ”Jag ser inte dig som svart.”
8
 

 

  

                                                           
4
 Dictionary.com : Trigger Warning 

5
 Urban Dictionary : Safe Space 

6
 Wikipedia: Politisk Korrekhet 

7
 Wikipedia: Åsiktskorridor 

8
 Dictionary.com : Microaggression 
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1.3 Problemformulering och syfte 
Gemene man är nog väldigt överens om att sin egen åsikt är den rätta och de alternativa 

varianterna är mer eller mindre sämre, vilket tycks stärka just stödet för en åsiktskorridor eller 

en ”politisk korrekthet” i samhället. Detta kan till synes tyckas vara bra; ingen ska behöva 

känna sig kränkt eller diskriminerad och stat, samt media bör censurera och angripa åsikter av 

det slag som korridoren är menad att utestänga. Problematiken är dock just det; vem 

bestämmer vad som är rätt eller fel åsikt? Nuvarande regering, majoriteten av befolkningen, 

eller moralen?  

Regeringar som satt normen för rätt och fel åsikt kan man finna i Sovjets kommunism, Hitlers 

nazityskland, och majoriteten av befolkningen är indirekt bundna i dessa fall till stat och 

medias tolkning på ”rätt och fel”, och moralen är relativt subjektiv.  

Ytterligare problematik ligger där individen i fråga ställs i centrum, snarare än argumentet 

som förs; vad har du för rättighet att yttra dig om detta? Problematiken här innebär att endast 

de med rätt kön, etnicitet, sociala, kulturella bakgrund och så vidare har möjlighet att relativt 

ohindrat yttra sig om sakfrågor som rör just dem. Lite som att enbart acceptera cancervård 

från en läkare som själv haft cancer. – Milton Friedman
9
 

Att tysta, utestänga eller bilda ett klimat där diverse åsikter, oavsett vilka, innebär sådana 

konsekvenser att uttalandet av dem blir så pass kostsamma att individen inte förmår sig yttra 

dem bör vara en stark orsak till oro. 

För att citera den, vad många kallar, liberalismens fadersfigur, John Stuart Mill: 

”The best government has no more title to it than the worst. It is as noxious, or more noxious, 

when exerted in accordance with public opinion, than when in opposition to it. If all mankind 

minus one, were of one opinion, and only one person were of the contrary opinion, mankind 

would be no more justified in silencing that one person, than he, if he had the power, would 

be justified in silencing mankind. Were an opinion a personal possession of no value except to 

the owner; if to be obstructed in the enjoyment of it were simply a private injury, it would 

make some difference whether the injury was inflicted only on a few persons or on many. But 

the peculiar evil of silencing the expression of an opinion is, that it is robbing the human race; 

posterity as well as the existing generation; those who dissent from the opinion, still more 

                                                           
9
 Brittle13: Responsibilities to the poor. Youtube. 
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than those who hold it. If the opinion is right, they are deprived of the opportunity of 

exchanging error for truth: if wrong, they lose, what is almost as great a benefit, the clearer 

perception and livelier impression of truth, produced by its collision with error.”
10

 

Syftet med uppsatsen är att ställa vad som anses nu, givna rättigheter, i kontrast med varandra; 

rätten till åsiktsfrihet och yttrandefrihet gentemot rätten om att inte bli kränkt, diskriminerad 

eller förolämpad som konsekvens av dessa friheter, samt att försöka belysa faran i att stämpla 

individer med diverse åsikter, på en högre nivå än den man kan anta vid första tolkning. 

Frågeställningen som studien kommer bygga på och försöka förklara är således:  

 

Har en demokrati plats för en åsiktskorridor? 

 

 

 

  

                                                           
10

 Bartleby: John Stuart Mill; Första paragrafen. 
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2 Teori och tidigare forskning 
 

Teorin för denna uppsats grundar sig på yttrandefriheten i kontrast till nutidens 

inskränkningar på denna rättighet, i form av införda regler, samhällspåtryckningar och 

konsekvenser efter eventuella yttranden.  

Åsiktskorridoren som frågeställningen bygger på omfattar i denna studie yttrandefriheten och 

alla inskränkningar mot rättigheten, då politisk korrekthet och de andra begreppen per 

automatik omfattas inom en åsiktskorridor. 

För att ge en tydlig och grundlig bild av yttrandefrihetens värde, dels för individen och för 

samhället i helhet kommer denna studie lyfta fyra forskare med speciell inriktning på på detta 

ämne: 

John Stuart Mill (1806-1873)
11

 var en engelsk filosof och politisk ekonom som till stor del la 

grund för de liberala rättigheter vi använder oss av idag, primärt yttrandefrihet och rättigheter 

för individen gentemot staten.  Mill tycks således vara ett bra redskap då hans litterära verk 

’Om Friheten’ till stor del tacklar frågor om yttrandefrihet, censur, åsiktsfrihet och samhällets 

normativa syn på rätt och fel. Sökandet efter sanningen och det kollektiva utvecklandet 

grundar sig hans argument i. 

Alexander Meiklejohn (1872-1964)
12

 var en filosof och reformatör inom utbildning och hans 

arv syftar till stor del kring rätten av yttrandefrihet. Hans  tankar fokuserades primärt på 

demokratiska värdegrunder och individers suveränitet och självbestämmande inför sin stat. 

Rätten till information för att kunna anses vara suvernän är en stor grund i Meiklejohns 

argumentation. 

Lee Bollinger(1946)
13

 är en Amerikansk advokat och är en eminent förespråkare för 

yttrandefrihet och Amerikas the First Amendment. Han kommer användas i denna studie för 

att illustrera, i hans mening, den ökade toleransen som konsekvens av en vid yttrandefrihet. 

Thomas Scanlon(1940)
14

 är en Amerikansk filosof med inriktning på moralfilosofi och 

civilpolitik. Hans tankar som syftar till individers autonomitet och hur de är självständiga, 

                                                           
11

 Wikipedia: John Stuart Mill 
12

 Wikipedia: Alexander Meiklejohn 
13

 Wikipedia: Lee Bollinger 
14

 Wikipedia: Thomas Scanlon 
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rationella varelser vars behov av information och yttrande av idéer är en förutsättning för en 

demokrati kommer lyftas i denna uppsats. 

Dessa argument är menade att illustrera om det finns stöd för en åsiktskorridor och eller 

”politisk korrekthet”, samt inskränkningar i yttrandefriheten i de demokratiska grundvärdena 

och hur de sådana fall är tillämpade? 
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3 Metod och Material 
Metoden som primärt kommer användas är en idé- och argumentationsanalys, som bygger på 

att lyfta idéer och argument och ställa dem i kontrast till något och i detta fall inskränkningar; 

argument kommer tas från filosofer som John Stuart Mill och de tidigare nämnda under teorin 

för att bygga ett koncept kring friheternas ursprung, samt de demokratiska värderingarna och 

yttrandefrihetens värdegrunder.  

Fördelen med en studie byggd på denna metod är att den primärt bygger på tidigare forskning 

gjord av respekterade individer inom området, vilket gör slutsatserna mer legitima när de 

ställs i kontrast med studiens centrala fråga.  

Problematiken med en idé och argumentationsanalys är den att tolkningarna av argumenten 

potentiellt blir subjektiva, då en tredje part summerar och analyserar ett arbete skapat av 

någon annan. För att minimera subjektiviteten är det viktigt att hålla sig objektiv till materialet 

som används, samt att lyfta flera perspektiv för att öka legitimiteten för uppsatsen. 

Materialet studien primärt kommer bygga på är de verk skrivna av filosoferna nämnda under 

teoridelen för att sedermera ställa dem i kontrast med artiklar, nyheter och fall där 

inskränkningar av yttrandefriheten är i fokus.  

Analysschema 

Avsnitt 4 syftar till att ge en bakgrundsbild om yttrandefrihet, samt en mer nutida i form av 

rättigheter utifrån mänskliga rättigheter och problematiken kring yttrandefriheten (artikel 19) i 

kontrast med andra rättigheter (artikel 18) 

Avsnitt 4.1 bygger på att lyfta företeelser där yttrandefriheten har inskränkts i olika grad, samt 

fall där individer har blivit eller riskerat att bli bestraffad som en följd efter att ha använt sig 

av rättigheten, i form av tal, konst, skrift och liknande. Detta för att illustrera huruvida 

yttrandefriheten faktiskt är hotad eller inte. Händelserna kommer att tas ur olika tidningar där 

relevanta händelser har skett, samt ur instiftade regler på universitet i USA och exempel som 

Charlie Hebdo och Lars Vilks. 

Avsnitt 4.2 framställs genom fyra filosofer kring ämnet vars argument är menade att belysa 

värdet av yttrandefriheten ur olika aspekter och tankesätt. Den första delen lyfter kortfattat 

olika delar av yttrandefriheten, såsom negativ och positiv yttrandefrihet i relation till diverse 

problematik. Sedermera inleds filosofdelen med en graf som illustrerar var diverse filosofiska 

argument hamnar inom, ur ett individ kontra samhällsperspektiv och om fokus ligger på 
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åhöraren(mottagaren) eller sändaren av budskapet, för att sedan beskriva argumenten från 

filosoferna.  

Analysdelen är ämnad åt att ställa dessa inskränkningar i kontrast med de filosofiska 

argumenten om demokrati, individers rättigheter och samhällets bästa för att komma fram till 

en sluts huruvida en åsiktskorridor är en möjlighet inom en demokrati.  

 

3.1 Avgränsningar  
Det hade säkerligen gått att involvera hela världen i denna fråga eftersom de rör vad som 

menas vara universella rättigheter såsom yttrande- och åsiktsfrihet men det skulle innebära en 

längre tidsmarginal och mer utrymme än en C-uppsats och därför kommer studien primärt 

bygga på Amerika och Sverige, samt västvärlden i sin helhet. 

Fokus kommer ligga på samtiden primärt, med mindre reflektioner och argument tagna ur 

historiska företeelser, då problematiken till största del grundar sig i rättigheter utifrån FNs 

deklaration om Mänskliga Rättigheter.  
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4 Yttrandefrihet historiskt 
Yttrandefriheten har en lång historia, daterat så långt tillbaka som antika Grekland som under 

dess införande av demokrati använde yttrandefriheten som drivmedel för att bilda lagar, 

rättigheter och även bestraffningar 

”Athens in the 4th to 5th century BCE had an extraordinary system of government, whereby 

all male citizens had equal political rights, freedom of speech, and the opportunity to 

participate directly in the political arena.”
15

 

Detta är menat att förtydliga att yttrandefriheten och konceptet kring det inte är ett nytt 

västerländsk fenomen, utan att det har existerat i diverse former under många delar av 

historien.  

Den västerländska aspekten omfattat primärt av Förenta Nationernas mänskliga rättigheter, 

där yttrandefriheten ingår som en grundpelare, men inte som enda faktor, utan som en del i 

mer nyanammade rättigheter.  

Artikel 19 ur deklarationen om Mänskliga Rättigheter garanterar yttrandefriheten på föjande 

sätt: “Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes 

freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and 

ideas through any media and regardless of frontiers.”
16

 

För att illustrera problematiken som denna uppsats till stor del bygger på är det värt att nämna 

artikel 18 ur samma deklaration, som till stor del omfattar grunderna till krav om 

inskränkningar: “Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this 

right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in 

community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, 

practice, worship and observance.” 

Kollisionen av dessa rättigheter syftar primärt till när krav om inskränkningar av 

yttrandefriheten ställs i bakgrund till när individer och grupper hävdar att deras rätt till frihet 

av tanke och religion, samt den mer nya jämställdhetsfaktorn, blir negativt påverkad av 

yttranden; alternativt när en tredje part ställer dessa krav å andras vägnar. 

                                                           
15

 Ancient History Encyclopedia: Athenian Democracy 
16

 United Nations: Decleration of Human Rights 
 

http://www.ancient.eu/Athens/
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4.1 Argument för inskränkning 
Inledelsevis är det viktigt att poängtera att det alltid har funnits en viss inskränkning av 

yttrandefriheten, primärt för att hindra skador på individer och samhälle. Exempel på detta är 

att skrika att det brinner inne i en biosalong, för att medvetet orsaka panik och således 

potentiell skada när människorna flyr platsen. Andra exempel som att uppmana människor till 

våld eller hets mot folkgrupp är också, rimligt nog, förbjudna.  

På senare tid har dock yttrandefriheten blivit satt på tapeten och krav om inskränkningar har 

kommit, men inte på grund av potentiell fysisk skada vid paniksituationer, eller att människor 

har blivit uppmanade att bruka våld mot varandra. Det är snarare så att subjektiva känslor är 

anledningen till att flertalet dels universitet, förespråkare och mediala konstruktioner börjat 

kritisera yttrandefriheten och krävt begränsningar.  

FIRE ( Foundation for Individual Rights in Education ) har skapat en databas ämnad åt att 

publicera och förtydliga inskränkningar i framförallt yttrandefriheten på universitet i 

Amerika.
17

 

De använder sig av betyg utefter kriterier där skolorna kan få betyg grön, gul och röd. Grön 

ges till universitet där yttrandefriheten inte är seriöst hotad i form av policy. Gul ges till 

universitet där policyn inte direkt hämmar yttrandefriheten och där policyn blir en 

tolkningsfråga, exempelvis förbjudandet av ”verbal abuse”. Röd innebär att universitet har en 

eller flera policies som direkt betyder grova inskränkningar och limitationer på 

yttrandefriheten och uttryck, i verbal form och även klädsel och liknande. För denna uppsats 

syfte är det den röda färgen och dess skolor vi kommer fokusera på.
18

 

The Atlantic har en artikel rörande hot mot yttrandefrihet på amerikanska universitet och de 

har även listat de skolor som erhåller den röda färgen på grund av diverse policies de har 

anammat.
19

 

Värt att nämna är att det är en skillnad mellan offentliga, statliga universitet och privata 

sådana när det kommer till regler och policies skolan har möjlighet att införa. Offentliga 

                                                           
17

 Fire: Om organisationen 
18

 Fire: Speech code ratings 
19
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skolor är bundna till The First Amendment
20

 vilket omfattar yttrandefriheten. Privata skolor 

har inte samma tvingande att anamma dessa då det inte är lagar som införs, utan regler 

gällande beteende och liknande på skolan; det är således i skolans rätt att förbjuda vad de 

anser vara fel och utesluta elever som bryter mot detta.  

” There is a fundamental distinction between public and private school students under the 

First Amendment. The First Amendment and the other provisions of the Bill of Rights limit 

the government from infringing on an individual’s rights. Public school officials act as part of 

the government and are called state actors. As such, they must act according to the principles 

in the Bill of Rights. Private schools, however, aren’t arms of the government. Therefore, the 

First Amendment does not provide protection for students at private schools.”
21

 

För att skapa en bild av hur dessa policies kan se ut kommer några exempel ges från ett antal 

universitet: 

Bates College 

Policy 1 – Röd (Förbjudet) 

Harassment, intimidation, or bullying: 

This includes acts of intimidation, stalking, confrontation, verbal slurs, insults or taunts, 

physical force or threat of physical force made with the intention of causing fear, intimidation, 

ridicule, humiliation, disparagement, disruption to the educational environment, or damage to 

property. Such acts may be committed in person, by proxy, via telephone or cell phone, via 

text message, or any electronic means including social networking websites.
22

 

Policy 2 – Röd (Förbjudet) 

A bias incident is any event of intolerance or prejudice, not involving violence or other 

criminal conduct, intended to threaten, offend or intimidate another because of the other’s 

race, ethnicity, national origin, religion, sex, sexual orientation, gender identity or expression, 

age or physical or mental disability. 

Examples of bias incidents include hate speech, gay bashing, racist epithets, religious slurs, 

sexist jokes or cartoons, hate mail, offensive graffiti, or disparaging remarks on social media 
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sites. Such incidents create a socially divisive atmosphere for members of the community 

targeted and negatively affect the campus climate.
23

 

Brown University 

Harassment Policy – Röd (Förbjudet)
24

 

Examples of sexual harassment include: 

* Uninvited touching or hugging 

* Requesting sexual favors for rewards related to school or work 

* Suggestive jokes of a sexual nature 

* Sexual pictures or displays 

* Continuing unwelcome flirtation or propositions 

* Obscene gestures or sounds 

* Written notes of a sexual nature 

… 

Hostile environment harassment occurs when unwelcome sexually harassing conduct is so 

severe, persistent or pervasive that it affects a student’s ability to participate in University 

activities or creates an intimidating, threatening or abusive educational environment. If a 

supervisor (or coworker or fellow student) makes sexual jokes, obscene gestures and/or posts 

sexual pictures that make people uncomfortable, this is called “hostile environment” sexual 

harassment. 

 

Clark University 

Bias Incident Policy – Röd (Förbjudet)
25

 

Bias incidents, like hate incidents, involve treating someone negatively because of their actual 

or perceived: age; creed; (dis)ability; ethnic or national origin; gender; gender identity; or 

gender expression; marital status; political or social affiliation; race; religion; or sexual 

orientation. Examples of bias incidents, include but are not limited to: telling jokes based on a 

stereotype, name-calling, stereotyping, posting or commenting on social media related to 

someone’s identity in a bias matter, and altering or removing any faith-based symbol. 
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Detta är fyra policies tagna från tre universitet i Amerika, utifrån ett femtiotal som alla fått 

betyget rött och även om de skiljer sig i grad angående inskränkning av yttrandefriheten, har 

de alla gemensamt att regler har införts där diverse yttranden, som vanligtvis skulle skyddas 

av yttrandefriheten, är förbjuda och innebär potentiell bestraffning. 

Professor George Fletchner 

Fletcher var och möjligtvis är fortfarande en respekterad juridikprofessor på Columbia Law 

School. Hans fall handlar om en tentamen där han använde sig av ett hypotetiskt fall 

studenterna skulle svara på, där en kvinna var tacksam för ett våldsbrott som resulterade i ett 

missfall. Flertalet fakultetsmedlemmar och studenter hävdade att det hypotetiska fallet var 

nedlåtande mot kvinnor vilket ledde till att rektorn på skolan informerade Fletcher om att hans 

teoretiska fall innebar: “a plausible contention of liability an[d] unlawfulness.”. Fallet lades 

dock ner efter det att TheFire kontaktat skolan och påpekade om rättigheten till akademisk 

frihet. 
26

 

 

Charlie Hebdo 

Händelserna kring attacken på Charlie Hebdo
27

 som kostade livet på tolv människor som 

arbetade för tidningen ledde till breda diskussioner rörande just yttrandefriheten, där den 

centrala punkten var om man ansåg sig vara ”Je suis Charlie” eller inte. Där ena sidan 

hävdade att yttrandefriheten och rätten att förolämpa var värd att försvara, medan den andra 

sidan uttryckte åsikter om att tidningen trycker på en redan svag grupp, att den var rasistisk, 

islamofobisk och kränkande.  

Den grundläggande poängen i denna händelse är just där artikel 18 och 19 ställs mot varandra: 

person A ska ha en garanterad rätt att yttra sig, så länge han inte bryter mot beslutade lagar; 

person B har en garanterad rätt till sin religion och att få följa den på ett sätt som denne anser 

lämpligt.  
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Lars Vilks 

Lars Vilks är en intressant person rörande yttrandefriheten, då hans konst i hög grad berör 

ämnet om rätten att yttra sig, i konstrast mot att inte få förolämpa och kränka grupper och 

individer.  

Vilks Muhammedteckningar orsakade tumult i lokal och internationell media när han 

föreställde profeten Muhammed som rondellhund i dagstidningen Nerikes Allehanda 2007, på 

dess ledarsida. De mediala följderna är som likt i Charlie Hebdos fall, att diverse människor 

försvarar Vilks under yttrandefriheten, medan den andra sidan hävdar att han missbrukar 

yttrandefriheten enbart för att få provocera. Vilks har även utsatts för mordhot där en belöning 

om 100.000$ utlovas för mordet, alternativt 150.000$ om han ”slaktas som ett lamm”. Vid ett 

annat tillfälle under 2011 blev han utsatt för en så kallad ”dansk skalle” när han höll en 

föreläsning om yttrandefrihet där han uppvisade två homosexuella män förklädda som 

Muhammed och Ali.
28

 

Vad som är intressant i båda dessa fall är hur ämnet först tas upp när konsekvenserna faller in; 

Charlie Hebdo har gjort karikatyrer sedan 70talet då tidningen startade och har som syfte att 

göra satir över maktinnehavare. Först när attackerna inträffade blev det internationellt viktigt 

att ta ståndpunkt till huruvida tidningen agerat rätt eller fel, vilket förmodat kan kännas 

naturligt då det blev en världsnyhet. Problematiken man kan se i detta är att bedöma en 

handling i form av yttrande efter de sociala konsekvenser de drabbas av; sociala konsekvenser 

syftar således till när staten inte är protagonisten, utan sociala medier, specifika grupper och 

eller individer agerar domare och bödel för handlandet. Detta problem kommer utvecklas 

under analysdelen under tesen att ”hade handlingen varit mindre fel, eller mer rätt om 

konsekvenserna inte hade varit ett attentat med 12 döda?”  
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4.2 Filosofiska Argument 
Yttrandefrihet ur ett filosofiskt perspektiv bygger mycket på de moraliska värdegrunderna; 

har yttrandefriheten något egenvärde eller är det primärt ett praktiskt verktyg för 

mänsklighetens bästa? Dessa är frågor som är tänkt benas ut under detta kapitel. 

Till att börja med bör man göra skillnad på negativ och positiv yttrandefrihet, härstammat ur 

negativ och positiv frihet. Negativ frihet innebär att du inte är direkt hindrad av stat, 

myndighet eller andra individer från att yttra dig. Det är således en frihet som innebär att 

ingen tystar dig när du försöker yttra något. Positiv frihet är när stat eller myndighet skapar 

möjligheter för individer att i detta fall yttra sig, såsom i offentliga debatter, officiella forum 

och allt annat där människor får möjlighet att uttrycka sig med hjälp av staten.  

Exempel på detta kan vara vid negativ frihet; ingen hindrar dig om du står på torget och 

predikar. Vid positiv frihet erbjuder möjligtvis kommunen eller liknande en scen och en 

mikrofon.  

Problematiken här är i hur stor utsträckning positiv frihet bör implementeras, och i hur stor 

utsträckningen negativ frihet bör limiteras. Komplexiteten i den negativa friheten grundar sig i 

”vad får man säga?” – Bör man få ha rätt att säga saker som andra finner stötande, 

diskrimerande och liknande? Den positiva har liknande problem, dels i huruvida man bör låta 

människor yttra sig i offentliga miljöer; bör en antidemokrat få sprida sin propaganda i en 

offentlig demokratisk miljö? Ett ytterligare problem är hur samhället i helhet ska kunna 

representeras och få sin röst hörd.   

Ett annat problem som är menat att diskuteras här är vem faktiskt yttrandefriheten är till för, 

utifrån ett filosofiskt perspektiv. Är det individens rätt att säga vad den vill, eller är det 

mottagarens rätt till information den finner väsentlig som är i fokus? Mår samhället bättre 

som helhet av en fri kommunikation, och kan och bör staten tysta ned åsikter hos sina 

medborgare, då en demokrati bygger på att föra samhället framåt med folkets vilja?  

För att i någon mån kunna svara på dessa frågor behöver man gå till yttrandefrihetens grund 

och dess faktiska värde, vilket ska göras nu i form av argument från några olika filosofer och 

forskare i ämnet. 
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John Stuart Mill: Freedom of Speech and Truth 

John Stuart Mill menar att sökandet efter sanningen är det ultimata för den progressiva 

varelsen, människan. Det är således enligt honom oerhört viktigt med yttrandefriheten då 

diskursen mellan individer leder oss närmare sanningen. Hans argument för yttrandefrihet och 

argument mot inskränkning är ungefär detsamma; ingen är ofelbar då vi alla har fel ibland och 

av den anledningen är det fel att tysta åsikter som kan innehålla en nypa sanning, eller 

möjligtvis mer. Att då ta sig friheten att tysta en åsikt som anses vara ”fel” är att anta sig vara 

ofelbar. Vilka andra än de ofelbara kan vara övertygad om vad som är rätt och fel? Men ingen 

är ofelbar  

För att vidareutveckla Mills tanke om sökandet efter sanningen beskriver han att om alla är 

fria att yttra sina åsikter kommer mänsklighetens intellektuella förmåga att framhävas, vilket i 

sin tur leder till ett förbättrat samhälle och genom detta, det stora hela. 
29

 

Mills resonemang kring yttrandefriheten är konsekventala då yttrandefriheten ligger som 

grund och sanningen blir en konsekvens av yttrandefriheten. Mill grundar även sina tankar i 

mottagaren, snarare än i den som faktiskt yttrar sig och lägger även fokus på det allmänna 

bästa. Detta betyder dock inte att enskilda individer inte får nytta av att ha möjlighet att yttra 

sig fritt, utan snarare att Mill ser det stora hela och mänsklighetens framgång som primär 

anledning till yttrandefrihet. Ronald Dworkin summerar Mill på följande sätt: ”… particular 

individuals are allowed to speak in order that the community they adress may benefit in the 

long run”
30

 

Alexander Meiklejohn: On the Relation of Freedom of Speech to Self-Government 

Alexanders argument för yttrandefriheten grundar sig till stor del i demokratiska värdegrunder 

och närmare bestämt hur yttrandefrihet är ett krav för en demokrati. Hans tes är att idéen om 

suveränitet och självbestämmande är en central punkt för en demokrati; om makten utgår från 

folket är det således rimligt att folket har rätt att öppet kritisera, påpeka felaktigheter och 

ställa krav på sin stat. Det är enligt honom staten som är menad att tjäna folket, och inte 

tvärtom, och när individer inte har möjlighet att bruka makt, måste de åtminstonde ha 

möjlighet att yttra sig fritt kring allt som rör dem.  
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Meiklejohn hävdar ytterligare att individer som lever under en demokrati ska,  eller rent av 

måste ha tillgång till information och idéer rörande samhället som helhet och dem själva på 

individnivå, vilket enligt honom legitimiserar rätten till yttrandefrihet.  Värdet i 

yttrandefriheten ur Meklejohns synsätt är att fri kommunikation leder till att individer har 

större möjligheter att styra mer effektivt och klokt.  

Likt Mill landar Meiklejohns argument på åhöraren och samhället som stort, snarare än 

individens rätt att yttra sig; det viktiga är att ge människor möjlighet att lyssna till idéer och 

tankar, inte för den specifika individen att just uttala dem, och att detta leder till en förbättring 

av samhället som helhet. Följande citat är menat att illustrera detta bättre:  

”… the common need of the body politic. [The First Amendment] cares for the public need. 

And since the wider interest includes all the narrower ones insofar as they can be reconciled, 

it is prior to them all.”
31

 

 

Lee Bollinger: Freedom of Speech Promotes Tolerance 

Lee Bollinger har ett tredje principiellt argument för yttrandefriheten och menar att den 

främjar tolerans. Hans tankesätt grundar sig i vad han uttrycker, en reflexliknande tendens att 

ogilla och avfärda åsikter olika ens egna; att människan till sin grund håller sina egna 

värderingar och åsikter högre än de hos andra människor. Detta menar han kan leda och 

faktiskt leder till censur och förtryckande av åsikter när möjligheten uppstår, vid exempelvis 

diktaturer och icke-demokratiska stater.  

Bollingers värde för yttrandefriheten är således att motverka just detta. Genom att låta 

människor yttra sina värderingar och åsikter öppet, även för, eller eventuellt specifikt för de 

som ogillar dem, kommer det i längden leta till en högre tolerans. Människor lär sig acceptera 

åsikter andra än deras egna, och kanske faktiskt omvärderar sina åsikter. 

Grunden ligger således i att utan yttrandefrihet riskerar samhället att tysta ned åsikter de anser 

felaktiga, annorlunda och farliga men genom dess yttran skapas en högre tolerans för 

annorlunda idéer och samhället i helhet blir mindre heterogent. Hans argument är liksom de 

andras konsekvensfokuserade då utgångspunkten är fler åsikter  > mer tolerans > mer frihet.  
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Detta reducerar inte värdet för individen att ha möjlighet att yttra sina åsikter, men 

huvudfokuset ligger på effekten hos samhället med ökad tolerans för idéer. Vi lär oss 

acceptera existensen av tankar olika våra egna. 

Thomas Scanlon: ’Autonomy Argument I’ 

Scanlons första argument rörande yttrandefriheten grundar sig i individers autonomitet och 

deras rättighet att ta till sig och dela med sig av den information och de åsikter de finner 

tilltalande. Staten måste utifrån Scanlon ha mycket starka skäl till att limitera yttranden från 

individer då under en demokrati är folkets vilja grunden för statens legitimitet.  

Scanlon hävdar vidare att staten sällan, om alls bör limitera individers rätt att yttra sig, även 

om de indirekt har negativa konsekvenser för samhället; direkta negativa konsekvenser, som 

att uppmana till våld, bryta mot lagen och liknande är giltiga skäl till intervention, i Scanlons 

mening.  

Rättfärdigandet av hans bild av yttrandefriheten är den att om staten förhindrar människor att 

dela sin åsikt är vi som individer inte längre autonoma, vilket går emot tanken att staten ska 

behandla människor som autonoma, rationella individer med egna beslutsförmågor.  

Scanlons argument skiljer sig från de övriga i det att konsekvenstänket inte är den primära 

anledningen till yttrandefriheten, utan snarare individers frihet att vara självständiga, tänkande 

varelser. Han landar då inom rätten att yttra sig och rätten att ta del av information som 

motivation för friheten, även om informationen i sig skulle kunna vara negativ. 

”There are clearly cases in which individuals have a right to the information necessary to 

make informed choices and can claim this right against government”
32

  

Rättigheten grundar sig således i individens rätt att uttrycka sig, och med fokus på åhörarens 

rätt att ta del av informationen.  

 

Thomas Scanlon: ’Autonomy Argument II’ 

Scanlons andra argument betonar också autonomitet som en essentiell del inom 

yttrandefriheten och bygger på grunden till individers möjlighet att bli autonoma. Tillgång till 

information för att uttöka deras valmöjligheter och förmåga att göra välgrundande livsval är i 

fokus under hans andra tes.  
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Pålitliga processer är således nyckeln till att framhäva individers självständighet och ge dem 

möjlighet att göra kloka val, vilket Scanlon hävdar ökas genom mer kommunikation. Det enda 

sättet för att skapa pålitliga processer är att erbjuda så mycket frihet som möjligt inom 

kommunikation och yttrandefrihet. Att förbjuda yttranden minskar kredibiliteten på dels att 

alla kommer till tals och samtidigt att all väsentlig information finns tillgänglig för 

individerna som behöver ta beslut kring som exempelvis politik, sociala strukturer och åsikter 

i största allmänhet.  

Scanlon skriver: ”What we should want in general is to have our beliefs and desires produced 

by processes that are reliable”
33

 

Detta menar han produceras via en vid och omfattande yttrandefrihet som inkluderar hela 

samhället, som genom detta skapar mångfald inom idéer, åsikter och hög tillgänglighet av 

information. Detta underlättar och är en grundpelare för den autonoma, rationella individen att 

göra kloka val menar Scanlon. 

Vad som kan urholkas ur samtliga filosofiska argument är att fokus primärt ligger samhällets 

bästa;  

Mill om sökande efter sanningen: samhället och mottagaren i fokus; ingen är felfri, ingen kan 

veta den ”riktiga sanningen” 

Meiklejohn om demokratiska värden: individens suveränitet och rätt till information. 

Bollinger om tolerans som central punkt: fler åsikter som öppet cirkulerar ökar tolerans. 

Scanlon om individers autonomitet och limitation från statens sida att förhindra yttranden och 

att mer information innebär fler valmöjligheter och bättre rationella beslut.   

Endast ett av de fem argumenten syftar till individens specifika rätt att yttra sig om saker, 

speciellt sådant som kan anses stötande och farligt; Scanlon första argument. De andra 

argumenten, även om de inte utesluter, eller faktiskt direkt skapar yttrandefrihet för individen, 

ligger dess fokus och grundvärden på andra nivåer; samhället som helhet.  

Fyra av fem argument är även konsekvenstänkande i den mening att effekten av 

yttrandefriheten är i fokus; vem tjänar på den? Vad förbättras av den? Endast Scanlons första 
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argument bygger på individens autonomitet och dess rätt att yttra sig, oavsett potentiellt 

negativa konsekvenser för samhället. Följande graf är menad att illustrera detta.
34
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5 Analys 
Inledningsvis tycks det viktigt att poängtera att majoriteten av de inskränkningar på 

yttrandefriheten till synes kan antas vara positiva, då de primärt syftar till att hindra individer 

och grupper från att förolämpa andra individer och grupper. Det är nog en konsensus hos 

majoriteten av människor att man helst vill undvika att bli förolämpad och eller kränkt, och 

sällan vilja kränka någon annan.  

Problematiken som uppsatsen hittills har försökt belysa och nu ska gå igenom är på det högre 

planet; vilka effekter sådana inskränkningar kan innebära för samhället i helhet, samt hur man 

bör värdera rättigheterna när de ställs mot varandra. För att göra detta är det viktigt att lyfta de 

aspekter som uppsatsen i det tidigare skedet gått igenom och väga argumenten mot varandra. 

Exempel ett 
Under inledningen beskrivs två exempel, varav det ena syftar på en journalist, vars jobb var 

att trygga och förstärka åsiktskorridoren. Hennes uppgift byggde på att framföra nyheter som 

var i linje med den rådande samhällskonsensusen och att inte publicera nyheter som gick emot 

detta, och att primärt ”förstöra” för Sverigedemokraterna. Detta bör vara bekymmersamt 

oavsett hur man ställer sig inför åsiktskorridoren, då det sätter media i en roll där de väljer hur 

samhället ska upplysas och om vad, vilket kolliderar med flertalet argument angående 

yttrandefriheten. 

Lyfter man Mills argument om sanningen, att argument ska mötas med andra, bättre argument 

för att kunna förbättras och eller alterneras för att nå närmare sanningen är det tydligt att 

metoden av censur och endast visa en sidan av myntet är ett felaktigt tillvägagångsätt. Detta 

på grund av Mills argument om att alla är felbara, och ingen har möjlighet att veta sanningen. 

En fråga man kan ställa sig i kontrast till detta är huruvida samhällen utvecklas om staten och 

eller media har som utgångspunkt att leda människor i en specifik riktning; vad garanterar att 

staten har individernas bästa som mål, förtryckande stater behöver man inte söka långt för att 

hitta.  

Meiklejohn är även han aktuell i detta exempel då hans tes bygger på individens suveränitet i 

ett demokratiskt samhälle, och dess rätt till information. Det blir således svårt att sätta epitetet 

”suveräna individer” på en befolkning vars informationstillgång primärt härleds ur en 

åsiktskorridor styrd av massmedia. Invändningen här kan sammanflätas med Scanlons 

argument om den autonoma, rationella individen; fler åsikter och idéer som cirkulerar i 

samhället ökar möjligheten att göra kloka val för individen, om man anser dem vara 
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autonoma, vilket är en grund för en demokratisk struktur. Scanlons ytterligare argument om 

att staten inte får eller bör limitera yttrande då staten arbetar för folket, och inte tvärtom är 

även det en central aspekt kring detta exempel; oavsett anledning till en åsiktskorridor som 

innebär att staten och media styr informationsflödet blir konsekvensen av detta en 

samhällssyn där individen antingen inte bör eller får ha tillgång till information ”samhället” 

menar negativ. Detta innebär således att individer inom demokratier inte är autonoma eller att 

viljan utgår från folket, då väsentlig information medvetet undanhålls; den antas väsentlig för 

det vore orimligt att censurera och eller hindra information om den inte hade något faktiskt 

värde eller konsekvenser för åhöraren.  

För att inte utelämna någon filosof är det även värt att nämna Bollingers argument om 

tolerans, där tesen är att fler idéer och åsikter i luften leder till mer tolerans inför åsikter som 

är annorlunda än ens egna. Detta kan ses som ett tvåfaldigt argument i att det dels innebär att 

individer som erhåller åsikten som korridoren utesluter, har möjlighet att för det första 

förklara sin sak och för det andra att även bli bemött med motargument, snarare än censur för 

att stärka legitimiteten i båda argumenten, vilket omfattar alla andra argument från tidigare 

filosofer:  

 John Stuart Mill sökande efter sanningen via argument och motargument 

 Meiklejohn individens suveränitet och rätt till information 

 Scanlon att staten inte ska hindra individer från yttrande och att ta del av information, 

samt den rationella individens möjlighet att göra kloka val. 

Dessa argument ställda i kontrast mot tankegången om en åsiktskorridor, bör tolkas som att en 

åsiktskorridor inte är legitim utifrån en demokratisk värdegrund med yttrandefrihet som en 

grundpelare inom friheter. En åsiktskorridor innebär således ett starkt hot mot yttrandefrihet, 

rätt till information och folkets makt som utgångspunkt.  

Exempel två 
Exempel två omfattar två delar av uppsatsen som kan tolkas på liknande sätt och 

argumenteras angående under samma princip: mannen som i inledningen fick sparken baserat 

primärt på hans åsikter; samt de Amerikanska universiteten och deras inskränkningar på 

yttrandefriheten. 

De båda grundar sig i tanken att diverse åsikter inte är acceptabla inom rådande institutioner 

som dels sparkade mannen och de universitet i USA som införde dessa regler. I första fallet 
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blir mannen avskedad till stor grund på att ha haft kontroversiella åsikter, som i sin tur innebar 

att han inte längre var förmögen att utföra sitt arbete; det fanns ingen tydlig koppling mellan 

dessa åsikter och hans prestation på arbetet. Den tolkning som kan dras är således att privata 

åsikter, om de offentliggörs innebär en risk för ens karriär, även om arbetsprestationen är 

densamma som innan offentliggörandet. Problematiken kring detta ska belysas och 

sammanflätas med universiteten i Amerika, då principen bakom har liknande konsekvenser 

för individ och samhälle. 

Majoriteten av universiteten i Amerika har infört diverse regler som inskränker på 

yttrandefriheten och indirekt, eller direkt, kan leda till akademisk bestraffning, avstängning 

och liknande företeelser. Ett fall som nämnts tidigare är den där Professor George Fletcher 

anklagades och blev hotad med akademisk bestraffning efter ett hypotetiskt fall på en 

tentamen.  

Vad dessa samtliga fall har gemensamt är att individer potentiellt riskerar arbete, akademisk 

utbildning, och andra disciplinära åtgärder, fastän de inte brutit mot lagen. Detta är således 

individer som yttrat sig om sina åsikter och blivit bestraffade, eller har blivit ombedda, 

alternativt tvingade att inte yttra specifika åsikter, fastän de är i enlighet med lagen, om de 

inte vill riskera ”bestraffning”.  

Återigen är det viktigt att poängtera att det är fullt rimligt att tolka specifika fall och anse att 

en individ förtjänat bestraffning på grund av X, för man själv erhåller motsatt ståndpunkt eller 

liknande. Problematiken är dock att det innebär en liknande situation som vid 

åsiktskorridoren; vissa åsikter får inte yttras eller bekräftas.  

För att koppla dessa fall till den filosofiska delen av uppsatsen är det värt att lyfta frågan 

huruvida ett demokratiskt samhälle, med yttrandefrihet som grund, eventuellt kan hamna i en 

situation där individer inte förmår sig yttra sina åsikter av rädsla för extrema konsekvenser; 

konsekvenser som överstiger motargument eller bli mindre omtyckt socialt, att man faktiskt 

kan förlora jobb, karriär och akademisk utbildning.  

Detta strider rimligtvis mot Mills tankegång om att det dels är lika illa för samhället att tysta 

ned en ensam individ med motstridande åsikt, som det är för den specifika individen med full 

makt, att tysta ned hela samhället. Att man faktiskt erhåller rätten att yttra sig utan att bli 

statligt straffad är än så länge till synes sann; dock är det förmodat lika sant att rätten blir 

svagare om de tidigare nämnda konsekvenserna är en realitet. Mills andra tes, att argument 
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ska mötas med motargument snarare än censur och bestraffning på individen är av lika viktig 

grad då det bygger grunden för ett utvecklande samhälle i Mills mening; är individen av 

uppfattningen att en åsikt är fel, eller rent av skadlig bör det rimligtvis gå att förändra eller 

förstöra den med motargument snarare än att tysta ned den. Detta kan tänkas vara en särskild 

poäng på universitet där idéutbyten och diskurs av information är en väsentlig del för både 

individer och samhället i helhet.  

De filosofiska argumenten är applicerbara även här, där Scanlons tanke om autonomitet som 

rationella individer, Bollingers teori om tolerans baserat på fler åsikter och Meiklejohns tes 

om rätten till information och individers suveränitet inför samhället.  

En poäng av potentiellt högre värde är den att då ingen kan veta sanningen eller vad som är 

det absolut bästa, och att samhället konstant är i förändring, är det rimligt för en demokrati att 

direkt eller indirekt tysta ned människor med åsikter som anses vara kontroversiella? Den 

centrala poängen är att de tycks och eller bör vara orimligt att värdera subjektiva 

känslokonsekvenser högre än en allmän frihet att yttra sig; dels för att exempelvis ett skämt 

som av person A anses roligt, kan av person B anses som kränkande, och att åsikten i sig, så 

länge den inte bryter mot lagen kan ha olika konsekvenser baserat på hur den individuellt 

tolkas av diverse människor; person A bör rimligtvis inte få sparken för ett skämt B fann 

förolämpande, om C kan dra samma skämt inför D och få ett skratt som respons. Denna del 

kommer att diskuteras vidare under exempel tre.  

Det tycks således orimligt ur ett demokratiskt perspektiv att indirekt eller direkt skapa en 

miljö som innebär att individer inte vågar yttra sina åsikter, oavsett om andra individer kan 

finna dem stötande. Detta innebär, liksom slutsatsen i exempel ett, ett starkt hot mot 

yttrandefriheten.  

Exempel tre 
Exempel tre lyfter de kontroversiella fallen med dels Charlie Hebdo och även Lars Vilks där 

yttrandefrihetens limitationer har satts på tapeten i mycket hög grad.  

En aspekt som går att behandla specifikt ur ett yttrandefrihetsperspektiv är huruvida debatten 

och åsikter har tagits efter, eller i samband med attentatet på Charlie Hebdo och även så efter 

reaktionerna på Lars Vilks konst.  
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Studeras dessa fall utifrån ett statsvetenskapligt perspektiv, där fokus ligger på helheten och 

samhället, där regler antas vara allmänna och där individuella företeelser sällan mikrostyrs 

blir situationen väldigt intressant. Frågan blir då att är det rimligt att reaktioner från diverse 

individer och grupper, i efterhand, ska värdera om uttrycket var eller inte var felaktigt; det vill 

säga, hade reaktionerna varit positiva eller åtminstone neutrala från exempelvis de muslimska 

grupperna som nu ansåg att Charlie Hebdo kränkt och felat dem, hade handlingen varit mer 

accepterad? 

Grunden här bygger till stor del på John Stuart Mill och Scanlon; först Mill om att det inte är 

rimligt att tysta en individ utav hundra, även om de resterande 99 är av motsatt åsikt, lika lite 

som det är rimligt för den enstaka individen att tysta de 99 för att den finner deras argument 

dåliga. Scanlons argument om att individer under en demokrati är autonoma och att då staten, 

och indirekt samhället inte får eller måste ha mycket goda skäl att tysta en åsikt är relevant. 

Han menar att då människor är autonoma, rationella varelser har de rätt att yttra åsikter, även 

om de är negativa eller potentiellt skadliga för samhället. Detta argument är specifikt 

applicerbart i detta fall då konsekvenserna innebar tolv människors liv i Hebdos fall, samt 

mordhot och liknande i Vilks fall. Den högre frågan blir då om specifika individer eller 

gruppers reaktion ska ha någon betydelse i efterhand på ett yttrande, oavsett form; Ska något 

vara acceptabelt för att Grupp A i Kalmar anser åsikten rimlig, men när den yttras i Växjö 

inför grupp B är den förolämpande och således fel att yttra.  

En annan aspekt av just dessa specifika fall, förutsatt att ingen lag har brutits; är det rimligt ur 

ett demokratiskt perspektiv att hindra lagliga åsikter och uttryck, för att konsekvenserna kan 

vara potentiellt skadliga, i form av terrorattentat och liknande? Det tycks rimligen leda till att 

specifika individer och grupper har monopol på åsikter de menar ska vara förbjudna för att det 

eventuellt blir farliga konsekvenser om de yttras.  

Yttrandefriheten i dessa fall är hotad på flera nivåer; dels hur samhället ställer sig inför åsikter 

efter konsekvenser kring en form av yttrande och även på en mer nationell säkerhetsnivå där 

både stat och individer, samt grupper potentiellt är hotade som en konsekvens av 

yttrandefriheten.  
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6 Slutsats 
 

Det väsentliga i denna studie var att ställa dagens hot mot yttrandefriheten i kontrast med 

rättighetens värdegrunder och besvara frågan har en demokrati plats för en åsiktskorridor? 

Som tidigare nämnts genom Scanlon är poängen med en demokrati att makten utgår från 

folket vilket förintar argumentet om inskränkningar på den simpla basis att individer 

omöjligen kan vara i en maktposition om väsentlig information undehålls från dem. 

Sökande efter sanningen och utveckling utifrån Mill är fundemental förutsättning för att en 

demokrati ska florera; åsikter möter åsikter och bildar bättre åsikter > utveckling. Bygger man 

vidare på denna tes omfattas den väl av Bollingers argument om att fler åsikter skapar mer 

tolerans för ett samhälle, vilket även det är en nyckel för en fungerande demokrati; individer 

accepterar meningsskillnader.  

Slutligen är Meiklejohns argument om autonomitet och den rationella individen central, 

specifikt i en demokrati då självstyre är ett nödvändigt krav för individers frihet, vilket en 

demokrati ska och bör erbjuda.  

Slutsatsen bygger till stor del på hur individer tolkar demokratiska värdegrunder, huruvida de 

filosofiska argumenten överensstämmer med bilden av hur en demokrati bör och ska fungera; 

om så är fallet blir slutsatsen relativt enkel och den slutgiltiga och centrala frågan för denna 

studie blir således ”har en demokrati plats för en åsiktskorridor?” och svaret efter denna studie 

måste bli nej, baserat på samtliga argument, även om konsekvenserna ibland kan vara rent av 

dödliga.  

Argumenten för inskränkningar bygger primärt på individers känslor som konsekvens efter 

diverse yttranden, vilket kan anses som justifierbart, problematiken som lyfts är dock att det 

är rent av omöjligt att förutse individuella tolkningar angående ett yttrande. Att börja förbjuda 

yttranden på dessa premisser har potential till en dominoeffekt där individer inte vågar yttra 

sig alls av rädsla att bli bestraffad. 
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6.1 Diskussion 
Bilden av yttrandefriheten och hot mot denna frihet var från  början relativ svag; media och 

andra informationskällor tycks hävda att yttrandefriheten är stark och att alla individer har 

möjlighet att komma till tals, samt att denna frihet är starkt förankrad i västvärlden.  

Efter lite djupare forskning byggs en helt annan bild upp, där individer förlorat jobb, karriär 

och respekt efter yttrande av åsikter som en tredje part ansett kränkande. Där debatten har 

formats efter rädsla för potentiella hot och genom detta ställa krav om införskränkningar av 

yttrandefriheten, eller där individer och gruppers subjektiva känslor potentiellt skulle bli 

negativt påverkade av diverse uttalanden.  

Läggs fokus på Amerika, som potentiellt kan hävdas vara navet för frihet och individuell 

utveckling blir det rent av skrämmande att läsa hur individer blir bestraffade för att deras åsikt 

inte går i linje med universitetets ”högre mål”. Där professorer riskerar karriär efter yttrande 

som enskilda individer funnit kränkande, där något som microagressions, som per definition 

oftast innebär ett omedvetet eller undermedvetet yttrande kan innebära potentiella skador på 

ens akademiska karriär målar en skrämmande bild inför framtiden.  

Att myndigheter, arbetsplatser och liknande ska styra på mikronivå vad som får och inte får 

sägas under slöjan av att någon, potentiellt sätt, skulle kunna känna sig förolämpad av ett 

uttalande. Att allmänna regler inte längre är allmänna, utan att ens kön, etnicitet och religiös 

tillhörighet är av högre tyngd än det argument man faktiskt framför, bildar väg för ett 

förmodat väldigt segregerat och skadligt samhälle. 

Yttrandefriheten är hotad, till synes mer och mer för varje dag och det tycks inte i min värd, få 

den representation den behöver för att illustrera dess faktiska värde.  
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Sammanfattning 

Yttrandefriheten är hotad i västvärlden och inte minst i Amerika där politik och regler 

inkskränker på denna grundvärdering för demokratiska samhällen. Universitet bildar policy 

för att tysta ned åsikter som inte överensstämmer med deras värderingar, vilket resulterar i att 

både elever och lärare riskerar bestraffning för yttranden som normalt skulle skyddas av deras 

yttrandefrihet. Det centrala argumentet för dessa inskränkningar som kan tolkas genom hela 

uppsatsen är att de grundar sig i de potentiellt negativa känslor ett yttrande kan orsaka på en 

annan individ. 

Syftet med denna uppsats är att genom en argumentationsanalys ställa dessa krav om 

inskränkningar från individer och tredje parter som förespråkar dessa regler å andras vägar i 

kontrast med argument från respekterade filosofer som John Stuart Mill för att besvara frågan 

huruvida en åsiktskorridor är lämplig eller ens applicerbar under en demokrati. Slutsatsen som 

kundes dras efter analysen av alla relevanta argument är att inskränkningar inte är rimliga; en 

demokrati bör inte inskränka på yttrandefriheten för att bevara individers känslor inför 

yttranden som håller sig inom lagens ramar, oavsett om det eventuellt kan innebära negativa 

reaktioner från individer och grupper. 
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