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Abstract 
Den här uppsatsen undersöker argument för yttrandefrihet som framkommit i den så kallade 
Böhmermannaffären som inträffade våren 2016 i Tyskland, då den tyska satirikern Jan 
Böhmermann läste upp en niddikt om Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan 
kände sig kränkt och anmälde Böhmermann enligt ett tyskt lagrum. Undersökningen syftar 
till att utröna vilka typargument för yttrandefrihet som framkommit i debatten om 
Böhmermannaffären från olika aktörer och utifrån vilket intresse dessa aktörer argumenterat 
för. Undersökningen har utförts genom att analysera och klassificera citat från de två största 
tyska dagstidningarna och två stora tyska veckotidningar efter ett analysschema. Teori har 
hämtats från Jan Anderssons (2004) avhandling Yttrandefrihetens dilemma. Undersökningen 
visar att de flesta aktörerna som uttalade sig i debatten var politiker eller kulturarbetare. Flest 
aktörer argumenterade i enlighet med autonomiargumentet och utifrån ett meddelarintresse. 
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1. Inledning 
Rätten att fritt få yttra sin mening är grundläggande och fastslagen i FN:s deklaration om de 
mänskliga rättigheterna. Men det fria ordet kan upplevas som kränkande eller väcka anstöt, 
exempelvis om uppgifter som röjs utgör skada för enskilda eller samhället. Det hävdas ofta i 
den offentliga debatten kring yttrandefrihetens ställning i demokratin (Andersson 2004, 9). 
 
Det finns flera exempel på detta. År 2007 publicerades konstnären Lars Vilks teckningar 
“Profeten Muhammed som rondellhund” i tidningen Nerikes Allehanda tillsammans med en 
politisk ledare om yttrandefrihet. När teckningarna blev kända världen över började Lars 
Vilks hotas till livet av terrororganisationen al-Qaida. År 2010 sprängde Taimour 
Abdulwahab sig själv mitt under julruschen i Stockholm, och pekade i en inspelning innan 
sprängningen ut Lars Vilks som en av anledningarna till attentatet. I Köpenhamn i februari 
2015 dödades en person och flera skadades i ett attentat riktat mot Lars Vilks (Orrenius 2016, 
42-47). I Paris 2015 utsattes redaktionen på satirtidningen Charlie Hebdo för en terrorattack 
där elva personer dödades. Medarbetare på tidningen hade tidigare blivit utsatta för hot, bland 
annat i samband med publiceringen av skämtteckningar om profeten Muhammed och hade 
under 2000-talet blivit vida känd för att driva med islam (Nationalencyklopedin 2016). När 
den danska tidningen Jyllands-Posten 2005 publicerade karikatyrer av profeten Muhammed 
triggades en mindre global kris. Ambassader sattes i brand och genom olika våldsdåd dog 
hundratals människor världen över till följd av detta. I den muslimska världen skedde en 
massiv bojkott av danska och norska produkter. Personal som arbetat på olika tidningar där 
karikatyrerna i sin helhet återpublicerats råkade ut för allvarliga repressalier (Lindekilde, 
Mouritsen och Zapata-Barrero 2009, 291-292). 
 
Satir kan vara ett sätt att öppna människors ögon för missförhållanden och är en uttrycksform 
där olika fenomen i samtiden kritiseras, särskilt politiker och gärna på ett lite humoristiskt 
sätt (Marquardt 2016). Den här uppsatsen fokuserar på ett exempel på hur satir kan uppfattas, 
nämligen den så kallade Jan Böhmermann-affären. Jan Böhmermann, en känd satiriker och 
programledare för ett tyskt satirprogram, läste upp en niddikt om Turkiets president Recep 
Tayyip Erdoğan. Framförandet utlöste vad som i tysk media kom att kallas en “statsaffär” 
(Tagesschau, 12 april, 2016), och fick namnet Böhmermannaffären (fallet har även omnämnts 
som Staatsaffäre Böhmermann, Causa Böhmermann och Fall Böhmermann, Wikipedia, 26 
november, 2016). Under framförandet visades Turkiets flagga i bakgrunden bakom 
Böhmermann. Vidare fanns lagrum §103 i den tyska strafflagen där den som förolämpar ett 
utländskt statsöverhuvud kan åtalas för det, om den tyska regeringen godkänner en anmälan. 
Genom att utnyttja lagrummet anmälde Erdoğan Böhmermann och Tysklands 
förbundskansler Angela Merkel godkände anmälan (New York Times, 11 april, 2016). 
Plötsligt hamnade inte bara Jan Böhmermann själv i rampljuset, även Erdoğan och Merkel 
drogs in i den mediala diskussionen kring Böhmermannaffären. 
 
I Europa hade flyktingavtalet mellan EU och Turkiet precis trätt i kraft (Sveriges Radio, 21 
mars, 2016). Angela Merkel hade varit en av de ledande politikerna kring förhandlingarna. I 
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korthet går avtalet ut på att migranter som anländer till Grekland från Turkiet utan giltiga 
resehandlingar ska sändas tillbaka till Turkiet. I utbyte betalar EU ut pengar till Turkiet för att 
hjälpa till vid mottagandet av syriska flyktingar (Sveriges Televisions Nyheter, 15 april, 
2016). Flertalet medier rapporterade om hur satirkontroversen satte press på Merkel 
(TT/Reuters, 15 april, 2016). Hade hon valt att inte godkänna Erdoğans anmälan fanns en 
rädsla för att Turkiet skulle dra sig ur avtalet. Nu beskylldes Merkel i media för att visa 
undfallenhet inför Erdoğan (New York Times, 15 april, 2016). Även Erdoğan utsattes för 
mycket hård kritik, speciellt sedan utvecklingen i Turkiet gällande yttrande- och pressfriheten 
under det senaste året försämrats kraftigt (Wallström 2016). Sedan Erdoğan tillträdde som 
president 2014 har mer än 1 800 rättegångar inletts mot personer som sägs ha förolämpat 
presidenten (Sveriges Televisions Nyheter, 15 april, 2016). 
 
Internationellt skapade framförandet av Erdoğandikten en kontrovers om grundläggande 
värden i en demokrati. Incidenten visade hur satir kan vara ett kraftfullt politiskt vapen, som 
har förmågan att skapa en internationell kris såväl som nationella kriser. Böhmermannaffären 
avslöjade stora skillnader mellan Tyskland och Turkiet, och även inom den tyska 
befolkningen mellan förespråkare och motståndare till huruvid dikten skulle bli rättssak eller 
inte (Driessen 2016, 144). 
 

1.a Syfte och vetenskaplig relevans 
Jag ämnar i denna studie undersöka vilka typargument för yttrandefrihet som kommer till 
uttryck i den tyska debatten i Böhmermannaffären. Undersökningens stomme utgörs av ett 
analysschema där argument för yttrandefrihet korsats med en utvecklad intresseteori, 
framtagen av Jan Andersson (2004) i avhandlingen Yttrandefrihetens dilemman. 
 
Undersökningen är vetenskapligt relevant då den utgör ett bidrag till forskningen om hur 
yttrandefrihet kan motiveras. Då Böhmermannaffären inträffade våren 2016 finns det lite 
forskning om fallet. Yttrandefrihetsdebatten kring affären har ännu inte blivit undersökt, och 
därför ser jag det som inomvetenskapligt relevant att undersöka fallet. Vidare bidrar min 
undersökning med att utveckla Anderssons analysschema samt att jag utvidgar dess 
användningsområde genom att titta på en mediedebatt, och inte lagstiftning som Andersson 
gör. 
 
Satir är ett känsligt ämne som berör olika grupper i samhället på olika sätt. 
Böhmermannaffären satte igång en stor debatt om yttrandefrihetens gränser. 
Utomvetenskapligt är det därför intressant att se vilka argument och intressen som förts i 
debatten kring Böhmermannaffären i media. Vidare är uppsatsen samhälleligt relevant då den 
bidrar till ökad förståelse till varför yttrandefriheten kan försvaras även när den ger upphov 
till skada. 
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1.b Frågeställning 
Min preciserade frågeställning är: Vilka argument för yttrandefrihet kommer till uttryck i 
debatten om Böhmermannaffären i de två största, rikstäckande tyska dagstidningarna och två 
stora, rikstäckande tyska veckotidningar under 2016? 
 
I uppsatsen används ett antal nyckelbegrepp. Begreppet yttrandefrihet definieras enligt 
Nationalencyklopedins definition: “Yttrandefrihet, frihet att i tal, skrift eller bild på annat sätt 
meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor” (Nationalencyklopedin 
2016). De argument för yttrandefriheten som jag söker utröna och klassificera är definierade 
utifrån ett analysschema som delvis bygger på Anderssons (2004) avhandling, men som även 
har vidareutvecklats för att passa uppsatsens syfte. Böhmermannaffären syftar till 
händelseförloppet och den diskussion som kom till följd av att Jan Böhmermann läste upp en 
niddikt om Turkiets president Erdoğan i tv. 
 

1.c Organisation 
Undersökningen inleds med en genomgång av tidigare statsvetenskaplig forskning om 
yttrandefrihet. Sedan beskrivs det centrala händelseförloppet i Böhmermannaffären. Efter det 
presenterar jag den teori jag ämnar använda i undersökningen och presenterar mitt 
analysschema. Därefter redogör jag för mitt val av metod, material, reliabilitet och validitet. 
Slutligen redogör jag för källkritik, min analys och presenterar sist min slutsats. 
 
 

2. Bakgrund 

2.a Tidigare forskning om yttrandefrihet 
Begränsningar av yttrandefriheten förknippas ofta med icke-demokratiska länder, men det 
finns exempel på inskränkningar som förekommit i demokratier. Professorn i statsvetenskap, 
Erik Bleich, redogör för tyska lagar som förbjöd eller inskränkte möjligheten till 
antidemokratiska och nationalsocialistiska yttringar i kölvattnet av förintelsen. Artikel 86 i 
den tyska brottsbalken förbjuder nationalsocialistisk propaganda som syftar till att 
underminera den demokratiska ordningen och artikel 86a förbjuder svastikor, 
Hitlerhälsningar och nazistflaggor. Vidare förbjuder den tyska konstitutionen 
antidemokratiska partier och grupper (Bleich 2011). 
 
I ett klassiskt verk om yttrandefrihet förklarar juridikprofessorn Eric Barendt (2007) att frihet 
för konsten inom tysk lagstiftning måste balanseras mot privata och personliga rättigheter. I 
den tyska grundlagen står det under artikel 5(2) att friheten att sprida åsikter samt press- och 
utsändningsfrihet får inskränkas genom så kallade general laws. Frihet för konst 
(Kunstfreiheit), vetenskap och forskning får inte inskränkas enligt 5(3). Samtidigt har det i 
flera fall kunnat fastställas att exempelvis frihet för konsten måste balanseras mot andra 
konstitutionella rättigheter och ge vika när konstitutionella rättigheter är berättigade en större 
tyngd än konstens frihet. Ett känt fall i Tyskland är beslutet om återpubliceringen av den 
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satiriska romanen Mephisto, skriven av Klaus Mann på 1930-talet. Romanen är baserad på en 
verklig historia om en tysk skådespelare som ställer sig in hos en nazistledare för att gynna 
sin karriär. Skådespelaren, vars liv romanen grundar sig på, hade avlidit men dennes son gick 
till domstol för att försöka förbjuda romanen. Bokförläggaren hänvisade till artikel 5(3) som 
stöd för återpubliceringen, men rätten beslutade att den rättigheten skulle balanseras mot 
konstitutionella rättigheter, i det här fallet den omistliga rätten till mänsklig värdighet som 
garanteras av artikel 1 i den tyska grundlagen. Rätten fastställde att ett konstverk kan 
kollidera med privata och personliga rättigheter och beslutade att förbjuda återpubliceringen 
av romanen (Barendt 2007). 
 
År 2005 publicerade den danska tidningen Jyllands-Posten tolv stycken karikatyrer av den 
muslimske profeten Muhammed. Karikatyrerna ledde till en kraftfull debatt om gränserna för 
yttrandefrihet och provocerade fram både våldsamma och icke-våldsamma protester 
(Gustavsson 2011, 108). Samtidigt lyftes frågor gällande oron för yttrandefriheten, en ökad 
tendens till självcensur och en missriktad respekt för religiösa känslor. Det ackompanjerades 
av argument om sekulär demokrati, vilket innefattar att medborgare bör tåla “scorn, mockery 
and contempt” (Lindekilde, Mouritsen, och Zapata-Barrero 2009, 291). Den efterkommande 
debatten kom inte bara att handla om huruvida Jyllands-Posten hade rätt eller inte i att 
publicera karikatyrerna. Flera aktörer som försvarade publiceringen av karikatyrerna ansåg 
att den hade skett inom ramen för yttrandefrihet och att de dessutom utnyttjat yttrandefriheten 
på ett berömvärt sätt (Gustavsson 2011, 108). Flertalet forskare har tolkat försvaret av 
karikatyrerna som ett fall av liberal disrespect, i syfte att främja autonomi bland muslimer 
(ibid. 106). 
 
Statsvetaren Gina Gustavsson framhåller i stället försvaret av Muhammedkarikatyrerna som 
ett fall av begreppet romantisk liberalism. I artikeln “An Alternative Perspective on Liberal 
Disrespect in the Muhammad Cartoons Controversy” (2011) undersöks den då ansvarige 
utgivaren för Jyllands-Posten, Flemming Roses, argument till publicering av 
Muhammedkarikatyrerna. Gustavsson går emot existerande forskningsrön och pekar på att 
försvaret av karikatyrerna rör sig om ett fall av romantisk liberalism, ett koncept författaren 
själv utvecklat där provokation och respektlöshet inte bara är tillåtet, utan även uppmuntras 
(Gustavsson 2011, 106). Gustavssons slutsats är att Rose argumenterar för att han försökte 
skapa ett moraliskt exempel för hur yttrandefrihet bör användas, ett budskap som riktade sig 
till muslimer såväl som icke-muslimer (ibid. 124). 
 
Tidigare forskning visar att antidemokratiska och nationalsocialistiska yttranden har 
förbjudits i Tyskland efter förintelsen och att friheten för konsten balanseras mot andra 
konstitutionella rättigheter. Försvaret av Muhammedkarikatyrerna har tolkats som ett fall av 
disrespectful liberalism, medan Gina Gustavsson går emot rådande forskningsrön och tolkar 
försvaret som ett fall av romantisk liberalism. 
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Andersson har i avhandlingen Yttrandefrihetens dilemma - Debatt om hetspropaganda, 
mediekoncentration samt personlig integritet mellan 1940- och 2000-tal försökt vaska fram 
kärnan i den politisk-filosofiska diskursen kring de normativa grunder yttrandefriheten vilar 
på (Andersson 2004, 17). Syftet är att studera debatten kring yttrandefrihet där Andersson 
fokuserar på de värdekonflikter som binds samman med dess praktiska förverkligande i 
svensk politik (ibid. 26). Ett typargument i avhandlingen innebär antingen ett sannings-, 
demokrati-, eller autonomiargument, där varje typargument argumenterar för yttrandefrihet 
på olika sätt. Då avhandlingen behandlar olika typargument för yttrandefrihet tillsammans 
med en intresseteori belyses inte bara olika argument utan även hur dessa argument passar 
ihop med olika fokus på intressen (individer, grupper och samhället). I avhandlingen har tre 
olika debatter studerats där frågan om yttrandefrihetens ställning kommit att aktualiseras 
(ibid. 10): yttrandefrihet och rasism, yttrandefrihet och massmediemångfald och offentlighet 
och integritet. Debatterna innefattar varsin värdekonflikt, som uppstår när yttrandefrihet 
möter andra företeelser och intressen som också anses värdefulla i ett demokratiskt samhälle 
(ibid. 159). Andersson har sedan skapat ett analysschema över de tre olika typargument och 
intressen som brukar aktualiseras i debatter om yttrandefrihet. I denna uppsats ämnar jag titta 
på de typargument inom olika yttrandefrihetsteorier som förs fram för Jan Böhmermanns 
framförande. 
 
Då denna uppsats skrivs inom ramen för ett kandidatarbete finns det inte tillräcklig med tid 
att noggrannare undersöka de värdekonflikter som kan finnas i mediedebatten kring 
Böhmermannaffären. Således har jag valt att fokusera på att utröna och klassificera de olika 
typargumenten och de intressen som uppkommer i debatten. För att göra det krävs först en 
genomgång av händelseförloppet i Böhmermannaffären. 
 

2.b. Böhmermannaffären 
Torsdag kväll den 31 mars 2016 läste den tyske programledaren och satirikern Jan 
Böhmermann upp en så kallad “Schmähgedicht” - en niddikt, om Turkiets president. Inslaget 
sändes live i tysk tv via den offentligt ägda tv-kanalen ZDF i Böhmermanns eget tv-program 
Neo Magazin Royal, med drygt en halv miljon tittare (Stern, 2 juni, 2016). Dikten hade ett 
starkt sexuellt innehåll och berättade bland annat att Erdoğan slår flickor, har sex med getter, 
sparkar och slår kristna och kurder, trampar på yttrandefriheten och beskrivs ha ett könsorgan 
som stinker som en döner (Svenska Dagbladet, 15 april, 2016). I Appendix I bifogas en 
svensk översättning av dikten i sin helhet. 
 
Den tionde april begärde officiellt den Turkiska regeringen att en rättslig process skulle 
inledas mot Jan Böhmermann (NDR, 2 november, 2016). Turkiet hänvisade till paragraf 103 i 
den tyska strafflagen (Die Bundesregierung, 13 april, 2016). Lagrummet §103StGB säger att 
den som förolämpar ett utländskt statsöverhuvud kan åtalas och dömas till böter eller fängelse 
i maximalt tre års tid. I fall gällande förolämpning som är ärekränkande kan straffet bli 
fängelse mellan tre månader till fem år (Spiegel, 15 april, 2016). Innan en undersökning kan 
inledas krävs det att den tyska regeringen släpper fram en process, vilket i så fall ska ske 
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enligt paragraf 104a i den tyska strafflagen, där regeringen måste bevilja åklagaren en 
fullmakt (Sveriges Televisions Nyheter, 15 april, 2016). 
 
Den elfte april tog den tyska regeringen ställning till huruvida en fullmakt skulle beviljas. 
Samma dag anmälde Erdoğan personligen Jan Böhmermann för ärekränkning, en anmälan 
som inte behövde behandlas av regeringen. Efter konsultationer med kansliet, 
utrikesdepartementet samt justitie- och inrikesministeriet meddelade regeringen den 15 april 
att åklagarmyndigheten i Mainz beviljats en fullmakt att öppna en straffrättslig utredning mot 
Jan Böhmermann. Vidare meddelade regeringen att den ville inleda en överläggning om att ta 
bort lagrum §103 (NDR, 2 november, 2016). Regeringen fattade sitt beslut efter en längre 
prövotid, vilken beskrevs som omstridd (Spiegel, 4 oktober 2016). Den tolfte maj diskuterade 
det tyska parlamentet avskaffandet av paragraf 103 i lagboken, vilket Merkel propagerade för 
(NDR, 2 november, 2016). 
 
Den 17 maj kom tingsrätten i Hamburg fram till att niddikten i grund och botten var satir. 
Delar av dikten förbjöds genom ett domstolsföreläggande. Erdoğan ville helt förbjuda dikten 
och lämnade därför in en överklagan via sin advokat den andra juli. Förhandlingarna för 
överklagan schemalades till den andra november, där förhandlingarna i Hamburgs tingsrätt 
gått vidare till en andra omgång och domen väntades komma först i februari 2017 (NDR, 2 
november, 2016). 
 
Åklagarmyndigheten i Mainz som tagit över undersökningen av åtalet mot Böhmermann 
meddelade den fjärde oktober att undersökningen läggs ned då straffbara handlingar “inte 
med nödvändig säkerhet kan styrkas” (Zeit 2016). Drygt en vecka senare lämnade Erdoğan in 
en överklagan till åklagarmyndigheten i Mainz och allmänna åklagaren i Koblenz mot 
beslutet att lägga ned utredningen. Åklagarmyndigheten i Koblenz hanterade överklagan 
vilken de omotiverat sände tillbaka (Svenska Dagbladet, 10 oktober, 2016). Beslutet att Jan 
Böhmermann inte begått några straffbara handlingar med sin niddikt går inte att överklaga 
(Frankfurter Allgemeine Zeitung Feuilleton, 10 oktober, 2016). 
 

 

3. Teorianknytning och analysram 

3.a Teori 
Teorin som används i denna uppsats utgår från Jan Andersson avhandling Yttrandefrihetens 
dilemma (2004). Andersson har skapat ett analysschema som anger olika värden 
yttrandefriheten kan vara förknippad med. I avhandlingen snuddar Andersson vid olika 
rättighetsteorier och använder sig av en av dem - intresseteorin efter Joseph Raz (1986). 
Intresseteorin korsas sedan med idéhistoriens vanligaste typargument för yttrandefrihet för att 
få fram de olika värdena. 
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Intressen 
Enligt Joseph Raz (1986) intresseteori kan individer vara i besittning av en rättighet, men 
bara om ett intresse hos en individ kan sägas vara lika viktigt för att andra individer ska anses 
ha en motsvarande skyldighet eller plikt att ta intresset i beaktning. Då individen har ett 
intresse av att yttra sig fritt blir yttrandefriheten enligt intresseteorin en viktig rättighet. Det 
moraliska kravet på att få utöva den rättigheten blir så stort så att andra människor och 
speciellt staten får en skyldighet att inte bestraffa eller begränsa rättigheten. Enligt 
intresseteorin uppstår därmed ofta konflikter mellan olika rättigheter.  
 
Har vi accepterat intresseteorin som ett rimligt angreppssätt för hur konflikter mellan olika 
rättigheter bäst kan tolkas behövs sedan de intressen olika aktörer presenterar gällande 
yttrandefriheten i konkreta situationer beskrivas. Andersson använder sig av den 
inflytelserika artikeln “Freedom of Expression and Categories of Expression” (1979) skriven 
av Thomas Scanlon, som framodlat en begreppsapparat som beskriver olika typer av 
intressen. Scanlon gör en distinktion mellan tre typer av intressen som vi har möjlighet att 
yttra oss i, vilka jag redogör för nedan. 
 
Meddelarintresset bygger på att inneha förmågan att till en större publik kunna förmedla ett 
budskap. Intresset innebär även viljan att nå fler med aktuella informationen än de som 
normalt inte skulle gjort det. Meddelare skulle möjligen kunna kräva exempelvis förändringar 
på det politiska planet, förespråka en viss livsstil, beskriva sig själv eller någon annan i bättre 
eller sämre dager eller att vilja chockera eller roa (Andersson 2004, 15-16). 
 
Publikintresset innebär en önskan om att få ta del av information. Exempelvis kan vi vara 
intresserade av att hålla oss informerade i olika politiska frågor, att få information om för- 
och nackdelar av olika marknadsalternativ eller att få tillgång till underhållning. Då 
publikintresset är en önskan om att endast ta del av de informationsyttringar som intresserar 
oss, hindrar det inte att vi även utsätts för informationsyttringar vi inte vill ta del av. 
Påträngande reklam, förtal eller kränkande tillmälen är olika exempel. Publikintresset kan 
därmed komma i konflikt med meddelarintresset. Dessa oönskade yttringar betraktas av 
publiken snarare som en börda (Andersson 2004, 16). 
 
Sist beskriver Andersson intresset hos de utanförstående, vars intresse vanligaste brukar 
framföras som ett argument för att inskränka yttrandefriheten. De utanförstående är de som 
vare sig tillhör meddelare eller publik men som ändå påverkas av yttranden. Det ligger i de 
utanförståendes intresse att undvika negativa sidoeffekter, som kan uppstå av yttranden och 
handlingar, som trafikstockningar skapade på grund av demonstrationer eller det oväsen som 
kommer från folkmassorna. Vidare kan utanförståendeintresset hänvisa till konsekvenserna 
av vissa yttranden - de effekter på publiken yttrade åsikter eller beteenden kan ge upphov till. 
Exempelvis kan påståenden framförda i en viss riktning få publiken att ändra sin uppfattning 
om de utanförståendes moraliska karaktär. Lagstiftning mot förtal är ett exempel på försök att 
förhindra sådana yttranden. Att skydda de utanförstående är dock problematiskt. Ska 
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innehållet i sådana yttranden eller handlingar inskränkas riskeras även rätten att yttra sig mer 
generellt att inskränkas. 
 
Ett resultat av att leva i ett samhälle där en vidsträckt yttrandefrihet råder är politiska-, 
kulturella- och teknologiska fördelar. Dessa kan hänföras till de positiva värdena inom 
utanförståendeintresset. Andersson kallar det en “framstegstanke”: idén om yttrandefrihet ska 
vara så vidsträckt som möjligt så att även den som varken deltagit i politiska debatter, som 
antingen meddelare eller publik, ändå ska kunna nås indirekt av framstegens effekter 
(Andersson 2004, 16-17). 
 
Meddelarintresset, publikintresset och utanförståendeintresset hänger ihop. Vill vi skydda 
publikens intresse måste även meddelarnas rättighet att få yttra sig fritt garanteras. Detta 
gäller även vid utanförståendeintresset. Om vi anser att det finns ett bredare samhällsintresse 
av att idéer och information sprids innebär det att meddelarna måste skyddas. Även om 
meddelarnas intresse inte alltid är det som primärt åsyftas, måste deras rättigheter skyddas för 
att andra intressen ska vara möjliga (Andersson 2004, 17). 
 

Typargument 
Yttrandefrihetens typargument handlar om hur yttrandefriheten rättfärdigas. Andersson har i 
sin avhandling försökt ta fram det centrala ur den politisk-filosofiska diskursen kring de 
normativa grunder yttrandefrihetens vilar på. Tillsammans med en begreppsdistinktion lånad 
från Thomas Scanlons inflytelserika artikel “Freedom of Expression and Categories of 
Expression” från 1979 har Andersson samlat idéhistoriens vanligaste typargument för 
yttrandefrihet vilket gett upphov till nedanstående analysschema, eller matris som Andersson 
själv kallar det (Andersson 2004, 159). Andersson urskiljer tre olika huvudtyper av argument 
för yttrandefriheten: demokrati, sanning och autonomi (ibid. 18).  
 
I kapitlet “Yttrandefrihet och rasism” återberättar Andersson de vanligast förekommande 
argumenten i idéhistorien för att ytterst motivera försvaret av rasistiska yttranden (ibid. 41). 
Debatten kring Böhmermannaffären har inte endast handlat om yttrandefrihet. Vissa aktörer 
har även pekat på en rasistisk tolkning av dikten. I och med denna aspekt av debatten anser 
jag att vissa av argumenten som förs fram i kapitlet om yttrandefrihet och rasism 
kompletterar befintliga argument i Anderssons analysschema. De bidrar till en fördjupad 
tolkning av materialet och visar en mer heltäckande bild av debatten och därför har jag valt 
att komplettera analysschemat med dessa. 
 
Demokratiargumentets grundläggande tankegång till försvar för yttrandefrihet är enligt 
Andersson att medborgare i en fungerande demokrati ska ha tillgång till största möjliga 
mångfald av kritiska åsikter. Dessa kritiska åsikter ska framföras mot den politiska 
dagordningens frågor, vilket garanterar medborgarna en upplyst valsituation. Press- och 
yttrandefrihet hjälper medborgare att inte censureras av staten i den öppna konversationen om 
hur styrande politiker sköter sina uppdrag. Det positiva och negativa demokratiargumentet 
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speglar detta. Det positiva demokratiargumentet lägger vikt vid information. Information 
behövs för att väljarkåren inom en demokrati ska kunna utöva makt på ett upplyst sätt, delta i 
den deliberativa processen och kunna utöva en suverän makt. Information ur ett 
publikintresse ger värdet Andersson kallar för informationsaspekten. Det negativa 
demokratiargumentet argumenterar för vikten av yttrandefrihet som ett värn mot 
maktmissbruk. De som ska övervaka censorn är de välinformerade medborgarna, de i en 
demokrati som har goda möjligheter att kritisera och avsätta politiker som missköter sig. Det 
negativa demokratiargumentet existerar i ett publikintresse och ger upphov till värdet 
Andersson kallar kontrollaspekten. Det positiva och negativa demokratiargumentens syfte är 
av instrumentell karaktär vilket menas att värdet ses som beroende av effekterna. 
Argumenten fokuserar således på publikens intresse snarare än meddelarintresset (ibid. 18). 
En konsekvens av att yttrandefrihet ytterst motiveras utifrån demokratihänsyn är att yttranden 
med politiskt innehåll, eller yttranden med koppling till den politiska processens funktion, bör 
anses hysa en högre grad av skydd än yttranden med primärt kommersiellt eller konstnärligt 
innehåll (ibid. 42). 
 
En tredje del av demokratiargumentet utgör jämlikhetsaspekten, vilken innebär att en 
demokratisk jämlikhet mellan medborgare kräver yttrandefrihet på två sätt. För att en 
demokrati ska anses fungera krävs det inom den politiska sfären en lika stark representation 
av allas intressen. En möjlighet till jämlik representation ökas av yttrande- och pressfrihet. 
Det andra sättet lägger vikt vid den medborgerliga respekt som vi inom en demokrati kan 
begära. Detta kräver att vi är öppna nog att betrakta alla åsikter som värda att yttra och 
bedömas efter förtjänst. Det är endast under dessa villkor som majoritetsregeln som 
beslutsmetod blir acceptabel. Tredje delen av demokratiargumentet fokuserar på 
meddelarintresset (Andersson 2004, 18). 
 
Ytterligare ett demokratiargument är att en vidsträckt yttrandefrihet kan fungera som en 
säkerhetsventil, vilken på sikt bidrar till demokratins överlevnad. Argumentet vänder sig mot 
inskränkningar av rasistiska yttranden. Genom att förbjuda exempelvis rasistiska yttranden 
tvingas grupper som framför rasistiska yttranden “gå under jorden” vilket kan bidra till att de 
stärks. Får deras åsikter framföras i dagsljuset kan de i stället utsättas för diskussion och 
granskning på ett demokratiskt sätt (Andersson 2004, 43). 
 
Sammanfattningsvis innebär demokratiargumentet att yttrandefrihet är nödvändig för att 
garantera att information av allehanda slag är tillgänglig för medborgarna. Informationen 
möjliggör att medborgarna kan utöva makt på ett upplyst sätt enligt idéen om folksuveränitet 
och som ett värn mot maktmissbruk. Vidare innebär demokratiargumentet att en demokratisk 
jämlikhet mellan medborgare kräver yttrandefrihet samt att yttranden med politiskt innehåll 
anses hysa ett högre skyddsvärde än exempelvis konstnärliga yttranden. 
 
Försvaret av yttrandefrihet utifrån sanningsargumentet grundar Andersson på hur John Stuart 
Mill argumenterat för yttrandefrihet. Sökandet efter sanning kräver fri och öppen diskussion. 
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Om yttrandefriheten begränsas kan samhället förhindra att sann fakta och berättigade 
uppfattningar och omdömen sprids och publiceras, även om syftet är att begränsa falska 
yttranden eller information. Mill har två argument om hur vi kan förhålla oss till falska eller 
ogrundade åsikter eller yttranden. I Utilitarianism, On Liberty, Essay on Bentham från 1972 
(Mill 1972, 24 ff) lanserades ofelbarhetsargumentet. Argumentet utgår från att det anses vara 
för riskfyllt att staten tillåts inskränka vissa yttranden på basis av att de är falska. 
 
Vidare argumenterar Mill för att falska yttranden bör skyddas av yttrandefriheten då de kan 
ha ett värde. Vår förmåga till kritisk förståelse utvecklas då vi möts av falska yttranden och 
tvingas argumentera för vår sak och reflektera över varför vi anser vissa åsikter vara sanna 
men inte andra. Argumentet gäller även vid rasistiska åsikter. Mill menar att det finns skäl att 
inte censurera uppenbart falska åsikter, som exempelvis idéer om rasmässig överlägsenhet. 
Etablerade och berättigade uppfattningar riskerar då att förlora sin livskraft och sina 
rationella grundvalar om de inte ifrågasätts på ett objektivt sätt. Argumenten anses mer 
relevanta i frågor rörande politiska, samhälleliga eller moraliska angelägenheter än 
vetenskapliga eller matematiska. Vidare hävdar Mill att rasistiska yttranden kan bilda något 
positivt för både individ och samhälle, även de yttranden vi vanligen anser vara kränkande. 
Så kallad “etisk konfrontation” mellan människor i samhällsdebatten, där uppriktigt hållna 
ideal och åsikter kring beskaffenheten och grunderna för “det goda livet” öppet tillåts drabba 
samman, bidrar till framväxten av nya och bättre idéer. Mill menar att vi ska närma oss 
sanningen genom en öppen kamp mellan rivaliserande synsätt, inte genom etablerade 
rivaliserande doktriner. Den etiska konfrontationen ska existera på områden som de religiösa, 
moraliska, filosofiska och politiska (Andersson 2004, 44). 
 
Det centrala skyddsvärdet i sanningsargumentet är precis som i demokratiargumentet 
publikintresset. Kärnan i det skyddsvärda som kan sammankopplas med sanningsargumentet 
utgörs av de fördelar vi får ta del av i ett samhälle där yttrandefriheten är vidsträckt, vilket 
även gör att utanförståendeintresset är av skyddsvärt intresse. De kortsiktiga olägenheterna 
hävdar Mill är mindre än den långsiktiga nyttan. Mill menar att en vidsträckt yttrandefrihet 
kommer fungera som ett medel för att nå lycka, kunskap och framsteg. Sanningsargumentets 
omfattande yttrandefrihet är inte befriad från att vara omtvistad. När det menas att en 
omfattande yttrandefrihet är en överlägsen metod för att på olika områden fastställa 
sanningen hävdar kritiker att Mill i så fall förutsätter att individer är rationella när de bildar 
sig en uppfattning om olika åsikter (Andersson 2004, 20-21). 
 
Sammanfattningsvis innebär sanningsargumentet att sökandet efter sanning kräver fri och 
öppen diskussion. Även falska påståenden måste tillåtas, då de dels innehåller ett värde i sig 
och dels ökar vår kritiska förmåga. Vidare utgör en “etisk konfrontation” mellan olika 
ståndpunkter i debatten att nya, bättre idéer kan uppkomma. Med vidsträckt yttrandefrihet 
kommer vi uppnå mål som lycka, framsteg och kunskap. 
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Autonomi och autonomibegreppet är inom den politiska filosofin ett av de mer omdiskuterade 
begreppen. Inledningsvis nämner Andersson en skiljelinje inom autonomibegreppet mellan 
en instrumentell eller intrinsikal uppfattning av värdet av autonomi i förhållande till 
yttrandefriheten. Bägge varianterna av autonomibegreppet som Andersson presenterar, 
meddelarautonomi och publikautonomi, tillskriver yttrandefriheten ett intrinsikalt värde. Det 
innebär att autonomi anses ha ett värde i sig. Autonomin i sig är således det viktiga, 
oberoende av vilka resultat eller betingelser den ger upphov till (Andersson 2004, 21-22). 
Både meddelarautonomin och publikautonomin innebär en uppfattning av yttrandefrihetens 
princip som icke-politisk. Vidare beskriver båda typerna av autonomiargumentet 
yttrandefriheten som en karaktär av immunitet (enligt Hofelds/Kangers terminologi påpekar 
Andersson) gentemot konstitutionella eller andra begränsningar (ibid. 45). 
 
Företrädare för autonomiargumentet brukar allt som oftast uppge strategin “Mera yttranden, 
inte mindre” som en lämplig motstrategi mot kränkande yttranden. Strategin ses utifrån ett 
autonomiperspektiv som passande gentemot rasistiska yttranden, då den inte kränker den 
moraliska autonomi publiken besitter. Vidare kan strategin sägas verka för ett 
utanförståendeintresse, då den berättigar en stark argumentativ motoffensiv; att exempelvis 
rasistiska yttranden möts med yttranden som förespråkar positiva fördelar med att leva i ett 
mångkulturellt samhälle (Andersson 2004, 44-45).  
 
Den yttrandefrihetsprincip meddelarautonomi baseras på hindrar de styrande från att 
föreskriva medborgarna restriktioner som hindrar dem från att yttra sig fritt. Enligt Ronald 
Dworkin (1977) visas en brist på lika omsorg och respekt om staten tar på sig rollen att 
hindra medborgare från att uttrycka de åsikter de hyser. För att lika omsorg och respekt ska 
visas gentemot människor i samhället krävs yttrandefrihet. I synnerhet gällande olika 
tolkningar av “det goda livet” borde de styrande och medborgare kräva denna respekt. 
Meddelarautonominargumentet har en individualistisk utformning. Individens rätt att få yttra 
sig är en rättighet som inte kan vägas upp av något samhällsintresse. Konsekvenserna av de 
åsikter som framförs kan därför inte förenas med bedömningen av det värde åsikterna anses 
ha. I kontrast till både sanningsargumentet och demokratiargumentet anser 
meddelarautonomin att uttryck för olika moraluppfattningar och konstnärliga yttranden bör 
hysa samma värde som politiska yttranden (ibid. 22-23). 
 
Publikautonomi står för argument som rättfärdigar yttrandefriheten genom att ställa publikens 
intresse i centrum och betonar vikten av att garantera väljarkåren en upplyst valsituation. 
Argumentet om väljarkårens upplysta valsituation liknar det positiva demokratiargumentet, 
men där intresset för yttrandefrihet bedöms ur individens perspektiv. Demokratiargumentet 
ser i stället till den suveräna och kollektiva väljarkåren. Vidare lyfter Andersson Thomas 
Scanlons (1972) princip “The Millian Principle” vilken gäller de skador yttranden kan ge 
upphov till men som trots det inte kan motivera ett rättsligt ingripande. Scanlon syftar till två 
typer av skador; Dels skador som tillfogas vissa individer på så sätt att de får falska 
uppfattningar som ett resultat av de framförda yttrandena. Dels yttranden som resulterar i 
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handlingar med skadliga konsekvenser, där kopplingen mellan yttrandet och de skadliga 
handlingarna utgörs av att yttrandet fått agenten som utförde den skadliga handlingen att tro 
att dessa handlingar var värda att utföra (Andersson 2004, 24). Övertalningsprincipen efter 
David A. Strauss (1991) innebär ett likartat resonemang. Övertalningsprincipen utgör dock 
inget argument för att yttrandefriheten bör inskränkas. Trots att vissa yttrande kan leda till 
konsekvenser som att någon övertalas till att utföra en handling som de styrande kan bedöma 
som skadlig. Resonemanget mot en inskränkning är att det lägger sig i en människas kontroll 
över hennes egna resonerande process. Övertalningsprincipen kan normativt grundas på 
föreställningen om publikautonomi. 
 
Sammanfattningsvis kan försvaret för yttrandefrihet med autonomiargumentet presenteras 
utifrån ett meddelarperspektiv eller publikperspektiv, där vikten ligger i att inte kränka 
någons autonomi. Meddelarautonomiargumentet betonar vikten av yttrandefrihet för att staten 
annars skulle brista i lika omsorg och respekt gentemot alla medborgares åsikter. 
Publikautonomiargumentet betonar väljarkårens upplysta valsituation men ur ett 
individperspektiv. 
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3.b Analysschema 
I uppsatsen har jag valt att fokusera på argument för yttrandefrihet, och skrivit in dem 
kortfattat i analysschemat. Varje typargument innehåller flera argument beroende på vilket 
intresse aktören yttrar dem. I parenteserna underst står det värde som Andersson framtagit när 
ett typargument korsas med ett intresse. Värdena är inte det centrala i min analys och därför 
står de i parentes, fokus ligger således på argumenten. 
 

 Meddelarintresse Publikintresse Utanförstående- 
intresse 

Sanningsargument 
 

 – Skärper förmåga till 
kritisk förståelse 

 
– Livskraft i debatten 

 
– Ofelbarhetsargumentet 

(farligt att ge 
statsmakten befogenhet) 

 
– Falska yttranden 

värdefulla 
 

(rationell åsiktsbildning) 

– Fördelar med 
vidsträckt yttrandefrihet 

 
–“Etisk konfrontation” 

 
 
 

 
 
 
 

(“samhällsnytta”)  

Demokratiargument 
 

– Yttrande-, och 
pressfrihet ökar 

möjlighet till jämlik 
representation 

 
– Visar medborgerlig 

respekt: bedöma 
åsikter efter förtjänst 

 
 

 
(jämlikhetsaspekten) 

– Vikten av information 
(positiva) 

 
– Värn mot 

maktmissbruk 
(negativa) 

 
– Politiskt innehåll högre 

grad av skydd 
 

(informationsaspekten/ 
kontrollaspekten) 

– Säkerhetsventil 

 

 
 

 
 

Autonomiargument 
 

– Brist på lika omsorg 
och respekt 

 
– Ej uppvägas av andra 

samhällsintressen 
 

– Konstnärliga 
yttranden lika 

skyddade 
 

– Övergrepp att 
hindras yttra sin åsikt 

 
(meddelarautonomi) 

– Betonar väljarkårens 
upplysta valsituation 

 
– “The Millian 

Principle” 
 

– “Mera yttranden, 
       inte mindre”  

 
– Staten får ej avgöra 
vilka uppfattningar vi 

ska ta del av 
 

(publikautonomi) 

– Argumentativ 
motoffensiv 
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Sanningsargumentet innebär att sökandet efter sanning kräver en fri och öppen diskussion. 
Argumentet innebär att falska yttranden är värdefulla. Det skärper vår förmåga till kritisk 
förståelse för de argument vi håller för sanna och bidrar till en livskraft i debatten. 
Argumentet utifrån ett publikintresse innebär att det är farligt att ge statsmakten befogenhet 
att inskränka yttranden av skälet att något yttrande anses vara falskt, det så kallade 
ofelbarhetsargumentet. Ur ett utanförståendeperspektiv betonar argumentet de fördelar som 
uppkommer i ett samhälle med vidsträckt yttrandefrihet och att etisk konfrontation främjar 
uppkomsten av nya idéer. I analysen har gränsdragningen för sanningsargumentet gjorts vid 
att uttalandet måste ge ett uttryck för att yttrandefrihet främjar sanningen. 
 
Demokratiargumentet innebär att yttrandefrihet är nödvändig för att garantera att information 
av olika slag är tillgänglig för medborgarna, vilket möjliggör att medborgarna kan utöva makt 
på ett upplyst sätt och som ett värn mot maktmissbruk. Vidare innebär argumentet att kravet 
för en fungerande demokrati är att allas intressen i lika grad fullt ut representeras, samt att vi 
möter varandra med medborgerlig respekt. Yttranden med politiskt innehåll  bör ha ett högre 
skyddsvärde än exempelvis konstnärliga yttranden. Demokratiargumentet och 
autonomiargumentet ur meddelarintresse liknar varandra då båda hävdar att staten brister i att 
visa lika starkt intresse för allas åsikter. Gränsdragningen mellan argumenten har gjorts 
mellan huruvida fokus ligger på samhället (demokratiargument) eller individen 
(autonomiargument). 
 
Typargumentet för autonomi lägger vikt vid att ingen individs autonomi ska kränkas. 
Sammanfattningsvis presenteras yttrandefrihet enligt autonomiargumentet utifrån ett 
meddelarperspektiv eller publikperspektiv. Meddelarautonomiargumentet betonar vikten av 
yttrandefrihet för att staten annars brister i lika omsorg och respekt gentemot alla 
medborgares åsikter. Yttrandefrihet ses som en rättighet som inte kan uppvägas av andra 
samhällsintressen och det ses som ett övergrepp att hindra någon att yttra sin åsikt. 
Publikautonomiargumentet betonar väljarkårens upplysta valsituation men ur ett 
individperspektiv. Autonomiargumentet innebär att konstnärliga och moraliska yttranden bör 
vara skyddade i lika hög utsträckning som yttranden med politiskt innehåll. Staten får inte 
besluta om vilka uppfattningar medborgare får ta del av och den så kallade skadeprincipen 
utgör inget argument för att inskränka yttranden. Vidare anses strategin ”Mera yttranden, inte 
mindre” vara lämplig för att bemöta exempelvis rasistiska yttranden. I både sannings- och 
autonomiargumentet med fokus på ett publikintresse där bägge argumenten anser att staten 
inte bör få avgöra vilka uppfattningar som är de rätta, har en gränsdragning gjorts mellan 
argument som ger uttryck för publikens intresse att bilda sig en egen uppfattning 
(publikautonomi) och argument som anser att statsmakten ska avgöra vad som tillhör falska 
yttranden (sanningsargumentet). 
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4. Metod och material 

4.a Kvalitativ innehållsanalys 
Jag använder Anderssons analysschema för att operationalisera relevanta begrepp i min 
undersökning. Metoden som används är en kvalitativ innehållsanalys. Bland de vanligaste 
tillvägagångssätten vid en kvalitativ analys av dokument är att använda en kvalitativt inriktad 
innehållsanalys som metod. Metoden går ut på att söka efter bakomliggande teman i det 
material som analyseras (Bryman 2013, 505). När materialet är litet i omfång är den 
kvalitativa innehållsanalysen att föredra och metodens styrka ligger i att kunna djupanalysera 
ett urval med litet antal observationer (Beckman 2005, 44). 
 
Då frågeställningen syftar till att ur den tyska mediedebatten utröna vilka argument för 
yttrandefriheten som kommer till uttryck, utgör den här uppsatsen en beskrivande studie. Jag 
jämför innehållet i mitt material med min analysapparat för att kunna besvara min 
frågeställning. Att jag inte skapat min egen analysapparat utan till vissa delar lånat den utgör 
inget problem utan är i stället ett sätt att genomföra undersökningar på. Det som är av vikt är 
att analysschemat lämpar sig för frågeställningen och att materialet kan förväntas säga något 
utifrån analysschemat (ibid. 23). Min uppsats är både idé-, och aktörcentrerad, då den ser till 
de argument som olika debattörer för fram och vilka de olika aktörerna är (ibid. 17). 
 

4.b Material: urval, reliabilitet och validitet 
Vid genomförandet av en innehållsanalys är det vanligt att välja en eller möjligtvis två slags 
medier och inom ramen för dessa göra ett urval (Bryman 2013, 286). Materialet i denna 
studie utgörs av två tyska, nationella dagstidningar: Süddeutsche Zeitung och Die Welt. De 
tillhör de mest lästa dagstidningarna i Tyskland (Caillaud, Kalampalikis och Flick 2011, 
366). Süddeutsche Zeitung är en av Tysklands största, nationella kvalitetstidningar som ges ut 
varje måndag till lördag, i en upplaga om 358 365 exemplar och dess räckvidd når 1,13 
miljoner läsare (Süddeutsche Zeitungen Media 2016). Die Welt och Die Welt kompakt ges ut 
av förlaget Axel Springer. Skillnaden mellan dem är att Die Welt kompakt är i tabloidformat 
och innehållsmässigt består av nyheter från Die Welt såväl som egna artiklar (Wikipedia, 19 
november, 2016). Die Welt tillhör Europas ledande dagstidning som ges ut måndag till 
lördag. Varje vecka säljs cirka 182 131 exemplar av Die Welt och Die Welt kompakt 
tillsammans, och den når ungefär 761 000 läsare (Media Impact 2016). Tillsammans med Die 
Welts nyhetshemsida Welt.de, har Süddeutsche Zeitungs hemsida Sueddeutsche.de de största 
antalet besökare av alla tyska nyhetshemsidor (Glüpker-Kesebir 2016, 9). 
 
Tysklands näst största dagstidning, Frankfurter Allegemine Zeitung, har vid uppsatsens 
skrivande inte gått att få tag på. Tidningens artiklar saknas i Factivas databas och finns inte 
heller tillgänglig via någon annan av Uppsala Universitets tidningsdatabaser. Att söka artiklar 
till mitt urval går att göra vid Frankfurter Allgemeine Zeitungs eget arkiv på tidningens 
hemsida, och går att läsa mot en kostnad av 2,50 euro styck. Med tanke på kostnaden har jag 
valt att inte använda artiklar från tidningen i min studie, och i stället valt att komplettera de 
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två dagstidningarna med två veckotidningar: Die Zeit och Der Spiegel. Die Zeit är med över 
500 000 sålda exemplar i veckan en av Tysklands största kvalitetstidniningar (Die Zeit 
Verlagsgruppe 2016). Zeit Online är en av de största tyskspråkiga kvalitetstidningarna på 
internet (Die Zeit Verlagsgruppe 2016). Zeit Online hade i februari månad 2016 runt 10,4 
miljoner unika besökare (Statista 2016). Förutom att tidningen och hemsidan har god 
spridning har Die Zeit (däri inkluderat Zeit Online) valts då tidningen rapporterat mycket om 
Böhmermanaffären. 
 
Der Spiegel ges ut varje lördag. Varje nummer har cirka 6,44 miljoner läsare och säljs i 
ungefär 771 000 exemplar (Factsheet Der Spiegel 2016). Der Spiegel är en stor betydande 
veckotidning i Tyskland och tillhör Europas största veckotidningar (Spiegelgruppe 2016). 
Spiegel Online, Der Spiegels motsvarande tidning på internet, har ungefär 1,76 miljoner 
unika besökare i veckan (Factsheet Der Spiegel 2016). Spiegel Online har runt 37 miljoner 
besökare utanför Tyskland varje månad (Spiegelgruppe 2016). 
 
Tidningen Das Bild når många läsare, men jag har valt att utesluta tidningen på grund av att 
det är en sensationstidning (Caillaud, Kalampalikis och Flick 2011, 366). 
 
Jag har använt databasen Factiva för att finna de artiklar som utgör min urvalsram. Factiva är 
en internationell nyhetsdatabas skapad av Dow Jones för forskningsändamål (Proquest 2016). 
I Factiva har jag valt sökorden “Böhmermann”, “Erdogan” och “Meinungsfreiheit” för att få 
fram artiklar som bäst kan besvara min forskningsfråga. “Meinungsfreiheit” översätts enligt 
Nordstedts Stora Tyska Ordbok till “åsiktsfrihet” eller “yttrandefrihet” (Nordstedts 2008, 
423). Sökningarna av tidningarna skrevs in i Factivias sökningsfält på följande sätt: “Die 
Welt - All sources” OR “Süddeutsche Zeitung” OR “Die Zeit - All sources” OR “Der 
Spiegel” OR “Spiegel Online” OR “Süddeutsche Zeitung Online”. För att få ett urval som 
överensstämmer med min forskningsfråga har jag avgränsat mig till att söka på artiklar inom 
regionen Tyskland och artiklar skrivna på tyska. 
 
Då Böhmermannaffären inleddes när Jan Böhmermann läste upp niddikten om Erdoğan den 
31 mars 2016, har jag valt att begränsa mig till att söka i Factiva inom tidsperioden under det 
senaste året (det vill säga 2016). Antalet artiklar vid sökningen blev 109 stycken. 
Fördelningen av artiklarna var 72 stycken under april månad, nitton stycken under maj, två 
artiklar under juni, fyra under juli, två under augusti, noll artiklar under september, två under 
oktober och åtta artiklar under november. Fördelningen av antalet artiklar från de olika 
tidningarna varierar mycket. 67 artiklar kom från Die Welt - All sources, nitton från Spiegel 
Online, tio från Die Zeit - All sources, sex från Süddeutsche Zeitung Online, fyra från Der 
Spiegel och tre från Süddeutsche Zeitung. Att antalet artiklar skiljer sig åt är inte optimalt för 
min undersökning. Då mer än hälften av mitt urval kommer från samma tidning kan det 
innebära att inte alla delar av debatten tas med och att inte heller urvalet kan sägas bli 
tillräckligt representativt för undersökningen. Att fördelningen varierar kan bero på att 
tidningarna rapporterat olika mycket om Böhmermannaffären eller på de sökord jag valt att 
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avgränsa urvalet med. Jag har däremot valt ut mina sökord utifrån kriteriet att de avgränsar 
innehållet i tidningarna till just det jag ämnar undersöka. Hade jag bytt sökord på grund av 
urvalet hade validiteten i min undersökning försämrats. Att exempelvis fem artiklar från Die 
Zeit finns med i urvalet, fastän de rapporterat mycket om Böhmermannaffären, är således ett 
tecken på att det Die Zeit rapporterat om kan ha handlat om andra ämnen i fallet än det jag 
ämnar undersöka. 
 
Efter att jag fått fram min urvalsram har jag sedan använt mig av urvalskriterier för att finna 
artiklar till min undersökning. Urvalskriterierna är att jag läst igenom artiklarna och letat efter 
flera, relevanta eller längre citat från olika aktörer i artiklarna, och det är dessa citat som jag 
analyserat och klassificerat. Jag ser till direkta citat för att undvika att journalisten utgör ett 
filter mellan yttrande och text. Visserligen har direkta citat blivit valda av journalisten, men 
direkta citat har inte blivit behandlade av journalisten utan de kommer direkt från källan. 
Totalt analyserades innehållet i 109 artiklar varav 15 uppfattades innehålla citat som passade 
för studien. En artikel kunde däremot innehålla flera citat från olika aktörer som jag valt att ta 
med. Totalt innehåller undersökningen 24 olika citat från femton olika artiklar. 
 
I undersökningen har jag varit noga med att redovisa hur mitt urval gått till, samt vad det 
består av. Vidare har jag försökt att tydligt motivera hur jag fått fram mina citat samt tolkat 
dessa utifrån mitt analysschema. Beskrivningen är detaljrik för att jag vill vara transparent 
och säkerställa att slutsatsen blir pålitlig samt underlätta replikerbarheten av studien. 
 
Innan analysen genomförts valde jag exakt vad jag ville titta på i materialet. Det innebär att 
“materialet inte får tala för sig självt” och att analysen därmed inte sker genom ett 
förhållningssätt där jag är “öppen” och “mottaglig” för det innehåll materialet kan komma att 
påvisa. Beckman (2005) argumenterar mot detta förhållningssätt, och menar att det är 
ofrånkomligt att observera tillvaron utan “glasögon”, men att vad som observeras i hög grad 
beror på de “glasögon” forskaren bär. Vi har alla olika förförståelser inför det material vi 
möter, och det påverkar vår tolkning av det. Analysen och resultatet i min studie kommer 
därmed att påverkas av de “glasögon” jag bär (Beckman 2005, 21-22). 
 
Denna studie gör inget anspråk på att kunna generalisera forskningsresultatet till andra, 
liknande kontroverser. Däremot bidrar undersökningen till utvecklingen av verktyg för att 
analysera yttrandefrihetsargument i debatter om yttrandefrihet. Frågeställningen är ett försök 
till att generalisera delar av den tryckta mediedebatten i Tyskland i Böhmermannaffären. 
Även då antalet tidningar och artiklar i urvalet är litet i förhållande till all tryckt media i 
Tyskland har urvalet konstruerats för att vara så representativt som möjligt inom ramen för 
denna uppsats. Vidare utförs en totalundersökning av relevanta resultat i de två största 
dagstidningarna och veckotidningarna, vilket speglar de argument som framkommit i 
debatten. Då jag inte tillför fler yttrandefrihetsargument till analysschemat utöver de som 
nämns i avhandlingen påverkas forskningsresultatet av Andersson, då Andersson redan gjort 
ett urval vid sin forskning. 
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För att försäkra mig om att tolkningen i min undersökning blir riktig har jag dels valt att 
hämta information från både tyska och svenska källor samt låtit en person med tillförlitlig 
tysk- och svenskkompetens läsa igenom de citat jag analyserat och sett till att de blivit 
korrekt översatta. 
 
4.c Källkritik 
De källor som använts i min undersökning är tidningsartiklar hämtade från internet. 
Urvalsramen har främst baserats på statistik om tidningarna som är baserad på 
undersökningar och siffror. Dessa anses vara tillförlitliga, men kan ha framställts i bättre 
dager än de egentligen är. För att säkerställa att de tidningar jag valt ut tillhör Tysklands 
största har de kontrollerats mot annan forskning som också utfört en mediaanalys av tyska 
tidningar (Caillaud, Kalampalikis och Flick 2011, Glüpker-Kesebir 2016). 
 
Undersökandet av just tyska tidningar ökar kravet på centralitet. Källor som varit centralt 
placerade i förhållande till det studerade händelseförloppet har större tillförlitlighet än källor 
som som står mer i periferin (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängerud 2007, 319). 
Tyska tidningar står närmare berättaren, har större möjlighet att intervjua aktuella personer 
och lättare att bevaka händelsen än vad utländska tidningar har. 
 
De argument som framkommer i debatten påverkas av vilka som kommer till tals. Vilka 
aktörer får utrymme, och skiljer sig utrymmet åt beroende på vem aktören är? Aktörernas 
bakgrund utgör en viss påverkan på de argument som framkommer. Jag finner dessa frågor 
viktiga och intressanta, men har inom ramen för den här uppsatsen inte tillräckligt med 
utrymme för att undersöka dem utförligare. 
 
 

5. Analys 
Genomförandet av analysen sker genom att innehållet i aktörernas uttalanden analyseras och 
därefter klassificeras efter vilket typargument för yttrandefrihet de ger uttryck för. Det 
intresseargumentet ger uttryck för betonas också i analysen. 
 
Det första citatet kommer från Thomas Bellut, direktören för tv-kanalen ZDF, där Jan 
Böhmermanns satirprogram Neo Magazin Royal sänds. 
 

Jag står naturligtvis fast vid satirsändningarna, programledarna och också Herr Böhmermann. Jag 
vädjar till att en mindre del av den längre satirsändningen inte ska upphöjas så mycket. I slutändan 
återstår en sändning man på ett eller annat sätt kan döma. Den [sändningen] motsvarade inte den idé vi 
har om programmet. Jag tycker att det [programmet] gick ett steg för hårt och ett steg för långt. Det var 
programdirektörens äkta åsikt, det var hans uppfattning att vi skulle ta det ur mediatheket. (Hos ZDF 
har det varit runt 2 000 mejl eller telefonsamtal med klagomål efter sändningen.) Så blev jag först efter 
sändningen uppmärksam. Och med avseende på det har vi reagerat. 
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Thomas Bellut, direktör ZDF. (“Varoufakis solidarisiert sich mit Böhmermann”. 2016. Spiegel 
Online, 12 april.) 
 

Av princip backar Bellut upp Jan Böhmermann och satirprogrammet. Att en mindre del av 
sändningen på ett eller annat sätt kan kritiseras och att den gick ett steg för långt talar för att 
Bellut anser att konstnärliga yttranden bör hysa ett lägre skyddsvärde än politiska. Bellut ger 
uttryck för att yttrandefrihet är viktigt, men att det samtidigt finns en gräns. Bellut framför 
således ett demokratiargument för yttrandefriheten utifrån publikintresse. Publikintresset kan 
beskrivas av de reaktioner, 2 000 mejl och telefonsamtal, ZDF fått på inslaget. 
 

Katarina Barley, jurist och generalsekreterare för det Socialdemokratiska partiet (SPD) i 
Tyskland, är tydlig med vikten av yttrandefrihet för en demokratis existens. 
 

Jag skulle önska att Angela Merkel vid hennes Turkietresa nästa vecka är tydlig gällande  press- och 
yttrandefriheten. Utan dessa allmänna fri- och rättigheter är demokrati inte tänkbart - det måste också 
den turkiska regeringen erkänna.  
Katarina Barley, generalsekreterare SPD och jurist. (“Jan Böhmermann; Merkel soll in der Türkei 
die Meinungsfreiheit thematisieren”. 2016. Zeit Online, 17 april.) 
 

Typargumentet för demokrati framhåller att yttrandefrihet krävs för att en demokrati ska 
fungera. Barleys uttalande är inte direkt kopplat till Jan Böhmermann själv eller dikten som 
framfördes, men gjordes i kontext till Böhmermannaffären. Uttalandet tolkas som en 
invändning mot regeringens beslut att bevilja åklagarmyndigheten i Mainz en fullmakt att 
åtala Jan Böhmermann. Det är främst demokratiargumentet som framhålls i citatet. Barley 
menar att en demokrati inte är tänkbar utan press- eller yttrandefrihet, vilket inskränker 
möjligheten till information och kontroll. Det stämmer in på både det positiva och negativa 
demokratiargumentet men även jämlikhetsaspekten. Barley hänvisar främst till ett 
publikintresse, då medborgarnas möjligheter inskränks. 
 

Anton Hofreiter, fraktionschef för partiet De Gröna, framhåller också vikten av press- och 
yttrandefrihet i en demokrati: 
 

Press- och yttrandefriheten är central för en demokrati och får inte vara avhängig av regeringens 
gottfinnande. 
Anton Hofreiter, fraktionschef De gröna. (Reaktionen; Große Empörung über 
Böhmermann-Entscheidung in der Türkei. 2016. Welt online, 6 oktober.) 
 

Hofreiter framför ett demokratiargument. För att en demokrati ska anses fungera krävs 
yttrandefrihet och med en regering som håller en godtycklig inställning gentemot yttranden 
kan varken en jämlik representation eller största möjliga underlag av kritiska åsikter existera. 
Uttalandet betonar jämlikhetsaspekten. Hofreiter fokuserar på ett meddelarintresse i sitt 
uttalande, då meddelarens rätt att få uttrycka sig är av vikt. 
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Josef Haslinger, president för PEN i Tyskland, framhåller också ett demokratiargument ur 
meddelarintresse. 
 

Herr Erdogan har med detta utspel inte nödvändigtvis gjort sig en tjänst. Det får inte finnas några 
privilegierade åsikter i ett demokratiskt samhälle. 
Josef Haslinger, president PEN i Tyskland. (“Verfolgten den Rücken stärken; Die Jahrestagung des 
deutschen PEN-Zentrums in Bamberg”. 2016. Süddeutsche Zeitung, 25 april.) 
 

Haslingers uttalande innebär att privilegierade åsikter hämmar en lika stark 
intresserepresentation bland medborgare, i och med att vissa åsikter anses mer värda att yttra 
än andra. Uttalandet kan tolkas utifrån jämlikhetsaspekten, att demokratin inte fungerar om 
statens intresserepresentation bland medborgare och den medborgerliga respekten inte är 
jämlik. 
 
Generalsekreteraren för Kristdemokraterna (CDU) i Tyskland, Andreas Scheuer, talar om det 
“upplysta Europa”. 
 

Det Erdogan gör är svårt att tolerera. Det aktuella Böhmermannfallet visar att Erdogan inte bara 
trampar ned press- och yttrandefriheten i Turkiet, utan även vill påtvinga sina föreställningar på 
Europa. Här får vi inte ge efter. Man måste inte stödja Böhmermanns stil. Jag tilltalas långt ifrån av 
den. Men att det finns sådan satir hör till det upplysta Europa. Punkt. 
Andreas Scheuer, generalsekreterare CDU i Bayern. (Vitzthum, T. 2016. "Es braucht ein Islam- 
Gesetz". Die Welt, 13 april.) 

 

När Scheuer yttrar “upplysta Europa” betonar han tolerans mot oliktänkande och rättvisa av 
samhällets styrande. En brist på lika omsorg och respekt problematiseras i uttalandet 
“påtvinga sina föreställningar på Europa” och syftar till att inskränka press- och 
yttrandefriheten. Att ”inte ge efter” tyder på att Scheuer uttalar sig i enlighet med 
demokratiargumentet. Scheuers uttalande tyder på att yttringar som inte endast är politiska 
måste skyddas då “sådan satir hör till det upplysta Europa”, vilket är ett argument som går 
emot demokratiargumentet och bättre passar in på autonomiargumentet. Dock är uttalandet 
mer fokuserat på samhället än individen. Det intresse Scheuers uttalande bäst förknippas med 
är meddelarintresset, då fokus läggs på att meddelaren ska få yttra sig. 
 
Peter Tauber, generalsekreterare för partiet CDU, ger uttryck för ett demokratiargument. 
 

I Tyskland har vi en mycket bra tradition gällande kritik,  även satirisk kritik, mot politiken på basis av 
yttrandefriheten. Givetvis måste man i en rättsstat hålla sig till reglerna. Och en regel är att 
förolämpning av ett utländskt statsöverhuvud är straffbart. 
Peter Tauber, generalsekreterare CDU. (“Varoufakis solidarisiert sich mit Böhmermann”. 2016. 
Spiegel Online, 11 april.) 
 

Peter Tauber anser att satir omfattas av en bra tradition för yttrandefrihet i Tyskland, men att 
det i detta fall rör sig om en satirisk dikt som rört sig utanför sitt skyddsområde. Tauber ger 
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uttryck för ett demokratiargument med fokus på publikintresse. Enligt uttalandet hyser inte 
konstnärliga yttranden lika högt skyddsvärde som politiska yttranden. 
 
Thomas Oppermann, parlamentarisk gruppledare för det socialdemokratiska partiet SPD, ger 
också uttryck för ett demokratiargument. 
 

Jag finner personligen innehållet i niddikten frånstötande. Om den faller under skyddet för satir är en 
avvägningsfråga. Vilket beslut rätten kommer fram till är svårt att förutsäga. Men hela fallet visar att 
paragraf 103 i strafflagen som kommer från kejsartiden, och som handlar om förolämpning av ett 
utländskt statsöverhuvud, inte längre passar in i tiden. Den bör så snabbt som möjligt strykas, utan att 
ersättas. Denna antika föreskrift för vår stat in i ett alldeles omöjligt läge om att besluta i frågan om 
huruvida det handlar om fastställande av speciallagar eller inte - det hör inte ihop med 
kompetensfördelningen. 
Thomas Oppermann, parlamentarisk gruppledare SPD. (Kerl, C. 2016. "Eine große Koalition ist 
kein Ponyhof". Hamburger Abendblatt, 16 april.) 
 

Thomas Oppermann anser att lagrum 103 inte passar in i en modern demokrati. Fastställandet 
av kompetensfördelning innebär att regeringen måste bevilja en fullmakt för att ett åtal ska bli 
möjligt, något som innebär att regeringen kan få möjlighet att besluta om de ska bevilja 
fullmakten utifrån det politiska läget. Oppermann menar att lagrummet borde strykas helt och 
inte ersättas. Att regeringen får ta ett första beslut i vilka yttranden som anses kunna vara en 
straffbar handling innebär att staten kan inskränka yttrandefriheten genom att en brist på lika 
stark intresserepresentation visas. Hans argument är förenligt utifrån demokratiargumentet 
och meddelarintresset. 
 
Volker Bouffier, premiärminister i Hessen tillhörande partiet CDU, tror inte Böhmermann 
kommer att bli dömd. 
 

När begrepp används som skulle kunna uppfattas som rasistiska eller som djupt sårande, då varnar jag 
på förhand. Inte allt och alla är alltid smart. Jag beklagar beslutet och hoppas att Turkiet får en 
genomgång av vad yttrandefrihet innebär. Jag utgår hur som helst från att Böhmermann inte kommer 
bli dömd. 
Volker Bouffier, premiärminister i Hessen och biträdande förbundsordförande för CDU. (Crolly. 
H, Malzahn.C C. 2016. “Erdogan-Satire; Bouffier kritisiert Merkels Entscheidung zu Böhmermann”. 
Welt Online, 16 april.) 
 

Volker Bouffier anser inte alla yttranden vara smarta och varnar för att yttra rasistiska eller 
djupt sårande begrepp, något Jan Böhmermann fått kritik för att ha använt i sin dikt. Bouffier 
ger uttryck för demokratiargumentet, men han anser att det finns yttranden man skulle kunna 
avstå från beroende på vilka konsekvenserna förväntas bli. Det tydliggörs när Bouffier säger 
sig varna för rasistiska eller sårande yttranden och att inte allt och alla är smart att skämta om. 
Bouffier hänvisar i sitt uttalande till publikintresset. 
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Monika Grütters, kulturminister för CDU, betonar vikten av EU:s flyktingavtal med Turkiet. 
 
Vi ska visst drabbas av allting. Det är riktigt och förståeligt att sätta sig mot Erdogan och att alltid vara 
kritiska gentemot honom och tydligt kritisera oacceptabla incidenter i Turkiet. Å andra sidan behöver 
vi samarbetet med Turkiet, också för att förbättra det humanitära läget för flyktingarna från Syrien och 
Irak. 
Monika Grütters, kulturminister CDU. (Finger, E. 2016. "Für mich gehört das Kreuz ins 
Kanzleramt. Gott und Freiheit sind kein Widerspruch". Die Zeit, 25 maj.) 
 

Kulturminister Monika Grütters uttalande är tudelat och ger uttryck för två olika 
ståndpunkter. Att “kritisera oacceptabla incidenter” syftar till inskränkandet av yttrande- och 
pressfrihet i Turkiet som skapat mycket uppmärksamhet de senaste åren (se inledning). 
Grütters beskriver även vikten av flyktingavtalet vilket talar för att hon anser att regeringen 
kan ha gjort rätt i att bevilja tysk åklagare en fullmakt för att åtala Böhmermann. Grütters 
visar att yttrandefriheten i det här fallet är både en juridisk såväl som en politisk fråga, i och 
med att regeringen beslutar om fullmakten. Citatet pekar på att politiska yttranden bör erhålla 
ett högre skyddsvärde än icke-politiska. I första meningen kritiseras Turkiet tydligt, medan 
andra meningen i citatet framhåller att Böhmermanns yttrande (dikt) inte är tillräckligt 
politiskt så till vida att den ska erhålla samma slags skydd som politiska yttrande, vilket syftar 
till demokratiargumentet utifrån ett publikintresse. 
 
Ordförande för det tyska journalistförbundet Frank Überall kallar Böhmermanns dikt för en 
”okänslig provokation” men vill inte se Böhmermann bli dömd i rätten. 
 

Böhmermann har reagerat mot detta [“extra-3”] med en inte mindre okänslig provokation. [...] Och jag 
kan och vill inte föreställa mig att Böhmermann faktiskt blir dömd. Det måste man unna honom. I 
Turkiet vågar vi inte föra denna diskussion. Och jag är lycklig att jag bor i ett land där det är möjligt. 
Frank Überall, ordförande Tyska Journalistförbundet. (“Varoufakis solidarisiert sich mit 
Böhmermann”. 2016. Spiegel Online, 11 april.) 
 

Lyckan att bo i ett land där fri och öppen diskussion tillåts råda ger uttryck för en vilja till en 
jämlik intresserepresentation där alla yttranden får komma till tals. Diskussionen Überall 
handlar om yttrandefrihet och är en politisk diskussion. Uttalandet stämmer bäst in på 
demokratiargumentet. Überalls uttalande tolkas som ett fokus på meddelarens rätt att yttra 
sig, och därmed förstärks fokuset på ett meddelarintresse. 
 
Historikern Timothy Garton Ash uttalande tolkas ur ett demokratiargument. 
 

Satir är sedan urminnes tider ett specialområde, det visste man redan i antikens Aten. Man måste strikt 
skilja satiren från förtal. Smaklöshet är rentav dess varumärke och därför ingen invändning mot den 
[satiren]. Ett sunt, öppet pluralistiskt samhälle måste kunna skämta och skratta åt sina skillnader. [...] 
Kanslerns beslut att tillåta Erdogan anmäla var teoretiskt riktigt och praktiskt felaktigt, för då fördes 
budskapet från Erdogan fram att han inte bara i Turkiet utan även i Tyskland kan skrämma och kanske 
till och med utpressa. 
Timothy Garton Ash, historiker. (Romain, L. 2016. "Auch die anstößigste Meinung diskutieren". 
Der Spiegel, 5 november.) 
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I ett pluralistiskt samhälle ges utrymme för flera olika politiska ståndpunkter som accepterar 
att olika intressegrupper konkurrerar om resurserna i en politisk demokrati 
(Nationalencyklopedin 2016). Att samhället tillåter olika åsikter främjar lika 
intresserepresentation och medborgerlig respekt. Historikern Timothy Garton Ashs 
användning av begreppet betonar vikten av yttrandefrihet. Det ska vara tillåtet att “skämta 
och skratta” åt olikheter och skillnader i samhället. Att strikt skilja satir från förtal delar upp 
yttranden mellan tillåtna och otillåtna och tolkas som att Garton Ash anser konstnärliga 
yttranden vara av mindre skyddsvärde än politiska, även om han anser det i praktiken 
felaktigt att en fullmakt beviljats av regeringen. Att Erdoğan nu kan skrämma och utpressa i 
Tyskland innebär bristande kontrollaspekt. Garton Ash uttalande tolkas därmed ur ett 
demokratiargument och övervägande ur ett meddelarintresse. 
 
Anton Hofreiter, gruppledare för partiet De Gröna, gör följande uttalande: 
 

Den som kränker de mänskliga rättigheterna i sitt eget land och inskränker yttrandefriheten, den kan 
inte göra anspråk på att få stöd vid åtal för förolämpning gentemot sin person. 
Anton Hofreiter, gruppledare De Gröna. (Lohmeyer, Peter. 2016. ”Reaktionen zur 
Erdoğan-Schmähung; "Vorneweg möchte ich sagen: Ich finde Ihr Gedicht gelungen". Süddeutsche 
Zeitung Online, 14 april.) 
 

Anton Hofreiters uttalande tyder på att Erdoğan genom att inskränka yttrandefriheten i sitt 
hemland också inskränker graden av demokrati i Turkiet. Inskränks yttrandefriheten kan inte 
medborgarna beredas största möjliga mångfald av kritiska åsikter eller kontrollera 
makthavare för maktmissbruk. Hofreiter argumenterar således för ett demokratiargument och 
ett publikintresse. 
 
I ett andra uttalande i denna uppsats ger Andreas Scheuer, generalsekreterare för CDU, i 
stället uttryck för ett autonomiargument: 
 

Vi måste alla undvika att det upplysta Europa släpper på sina principer. Den grundläggande rättigheten 
yttrandefrihet är ett högsta goda. Som en följd av diskussionen ställs sändningen in och Jan 
Böhmermann får personskydd - att detta händer i ett fritt samhälle är outhärdligt. 
Andreas Scheuer, generalsekreterare för CDU i Bayern. (Vitzthum, T. 2016. "Es braucht ein 
Islam-Gesetz". Die Welt, 13 april.) 

 

Andreas Scheuer trycker på att Europa inte får tillåtas inskränka sina principer gällande 
tolerans mot oliktänk och rättvisa när han yttrar uttrycket “upplysta Europa”. Det tolkas som 
ett uttryck för demokratiargumentet. Vidare anser Scheuer yttrandefrihet vara det högsta 
goda, vilket talar för att yttrandefriheten enligt Scheuer inhyser ett intrinsikalt värde, det vill 
säga är värdefullt i sig själv. I uttalandet framhåller Scheuer Jan Böhmermann och hans 
satirsändning. Sammantaget tolkas Scheuers andra uttalande som ett uttryck för 
autonomiargumentet. Fokus ligger på meddelarens intresse då Scheuer talar om individen. 
 
 

26 



Christian Scherz, Jan Böhmermanns advokat, anser att Böhmermanns dikt bör inhysa samma 
skyddsvärde som konst. 
 

Det handlar om konststycket satir som vill tydliggöra vad som är och inte är tillåtet. Skulle dikten 
framföras i ett teaterstycke skulle vi inte sitta här idag. [Det är] absurt när en tysk domstol rycker ut 
enstaka meningar ur en pjäs. [...] Håller Domaren ändå kvar vid att förbjuda enskilda rader skulle Ni 
ställa er mot konstens yttrandefrihet. 
Christian Scherz, Jan Böhmermanns advokat. (Herder, D. 2016. “Fall Böhmermann: Wortgefechte 
im Gerichtssaal”. Hamburger Abendblatt, 3 november.) 
 

Christian Scherz uttalar sig utifrån ett autonomiargument och meddelarintresse. Scherz 
betonar att Böhmermanns dikt bör erhålla samma skyddsvärde som konstens frihet gör i den 
tyska grundlagen. Vidare argumenterar Scherz för att satir bör ha samma skyddsvärde som 
annan konst. Scherz talar för frihet för konstnärliga yttringar och mot en censur av enskilda 
passager i dikten. 
 
Simone Peter, språkrör för partiet De Gröna i Tyskland framhåller en liknande ståndpunkt: 
 

Jag förväntar mig framförallt att regeringen tydligt ställer sig bakom satirikern och klargör: Vi kan inte 
lyfta paragrafer som bestraffar majestätsförolämpningar, utan det måste handla om att garantera frihet 
för satiren. 
Simone Peter, språkrör De Gröna. (Lohmeyer, Peter. 2016. Reaktionen zur Erdoğan-Schmähung; 
"Vorneweg möchte ich sagen: Ich finde Ihr Gedicht gelungen". Süddeutsche Zeitung Online, 14 april) 
 

Peter ger uttryck för att konstnärliga yttranden bör skyddas i lika hög utsträckning som 
politiska yttranden. Uttalandet har karaktären av ett autonomiargument. Peter fokuserar på 
meddelarens intresse och betonar individen, den enskilda satirikern Jan Böhmermann. Peter 
betonar att fria (”för satiren”) i stället för att fälla (”bestraffar majestätsförolämpningar”). Det 
stärker beläggen för att hon avser meddelarautonomi. Då regeringen uppmanas ställa sig 
bakom satirikern och garantera frihet för satiren uttrycker Peter ståndpunkten att en individ 
har rätten att yttra sig på grund av att det är en rättighet och att denna rättighet inte kan vägas 
upp av andra samhällsintressen. I kontexten till Böhmermannaffären skulle exempelvis 
flyktingavtalet med Turkiet kunna utgöra ett sådant samhällsintresse. Nämligen att det ligger 
i den tyska regeringens och det tyska samhällets intresse att flyktingavtalet består. Peters 
uttalande tolkas som att det är fel av regeringen att bevilja åklagarmyndigheten en fullmakt. 
Samhällsintresset att hålla flyktingfrågan vid liv kan inte anses väga upp för det värde 
yttrandefriheten hyser. 
 
Teaterchefen Shermin Langhoff anser att debatten kring dikten och Böhmermanns 
framförande bör höra hemma på kultursidorna i tidningarna, i det öppna forum där alla kan 
“bråka om det”. 
 

Även jag gillar inte de rasistisk-orientaliska provokationerna i denna niddikt. Men kritiken - i synnerhet 
i kontexten dikten blev framförd - ska äga rum på kultursidorna där vi alla kan bråka om det. Den 
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[dikten] hör inte hemma inför domaren. Konstnärer måste kunna arbeta utan rädsla för censur och 
“knivar i huvudet”. 
Shermin Langhoff, teaterchef för Berlin Maxim-Gorki teatern. (Friedman, J. Popp, M. 2016. 
“Rassistischorientalistische Zuspitzungen". Der Spiegel, 16 april.) 
 

Langhoff ger uttryck för argumentet argumentativ motoffensiv. Den rasistisk-orientaliska 
provokationen bör mötas med argument i stället för åtal. Uttalandet liknar 
sanningsargumentet etisk konfrontation, men då Langhoff inte nämner något om att söka 
efter sanningen faller yttrandet snarare in under autonomiargumentet med 
utanförståendeintresse. Att Langhoff inte anser att en domare ska avgöra var gränsen för 
yttranden ska gå tolkas som att konstnärliga yttranden bör hysa ett högt skyddsvärde. Det 
tyska uttrycket “knivar i huvudet” innebär självcensur och uttalandet tolkas som att friheten 
för konsten måste vara omfattande. Langhoff argumenterar starkt i enlighet med 
meddelarautonomin, då frihet för konsten betonas och yttranden (konstnärligt skapande) 
anses måste få framföras utan censur. 
 
Kabarétartisten Dieter Hallervordens uttalande ger uttryck för ett autonomiargument. 
 

Vi lever i ett land där yttrandefrihet fortfarande råder. Och har man en politisk övertygelse ska man 
också yttra den. Jag tycker inte det tillstår ett utländskt statsöverhuvud att bestämma hur långt 
yttrandefriheten och speciellt satiren i Tyskland får gå. Det ska vi själva få bestämma. 
Dieter Hallervorden, kabarétartist. (“Varoufakis solidarisiert sich mit Böhmermann”. 2016. Spiegel 
Online, 11 april.) 
 

Kabaréartisten Dieter Hallervorden anser att Erdogan inte kan tillåtas bestämma vart gränsen 
ska gå för yttrandefrihet och satir i Tyskland. Det ska autonoma medborgare i Tyskland 
själva få avgöra. Hallervorden ger uttryck för att medborgare som vill bilda sin egen 
uppfattning i omstridda frågor inte kan tillåta att staten bestämmer vilka åsikter eller 
uppfattningar de ska få ta del av. Hallervordens uttalande kan ses som ett uttryck för 
autonomiargumentet med publikintresse. 
 
Den parlamentariska gruppledaren för SPD, Thomas Oppermann, menar i sitt uttalande att 
frihet för konsten ska rymma lika högt skydd som politiska yttringar, och betonar vikten av 
yttrandefrihet och frihet för konsten inom det tyska samhället. 

 
Jag anser beslutet vara felaktigt. Yttrandefrihet och frihet för konsten hyser författningens högsta 
skyddsvärden. Det åligger inte en regering att bestämma om utövandet av denna grundrättighet bryter 
mot lagarna. Ett åtal för satir med hänsyn till “majestätsförolämpning” passar inte in i en modern 
demokrati. 
Thomas Oppermann, parlamentarisk gruppledare SPD. (Kerl, C. 2016. "Eine große Koalition ist 
kein Ponyhof". Hamburger Abendblatt, 16 april.) 
 

Att inte förolämpa “majestäten” eller statsöverhuvuden, vilket är bland satirens främsta 
funktion, ser Oppermann som omodernt i en demokrati och som ett hinder för 
yttrandefriheten. Uttalandet stämmer överens med ett argument som betonar 
meddelarautonomin. Oppermann betonar hur rätten till yttrandefrihet inte kan vägas upp av 
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andra samhällsintressen. Att det inte åligger en regering att besluta i utövandet av den fria 
konsten och yttrandefrihet stärker Oppermanns uttryck för meddelarautonomiargumentet 
ytterligare. Staten brister i lika omsorg och respekt när regeringen beslutar om “utövandet av 
denna grundrättighet bryter mot lagarna”. 
 
I sitt andra uttalande i denna uppsats yttrar Katarina Barley, generalsekreterare för SPD och 
jurist, ett autonomiargument med meddelarintresse. 
 

Tvivlar vi måste vi alltid stå upp för frihet för konsten och yttrandefriheten - det måste vi acceptera. 
Katarina Barley, generalsekreterare SPD och jurist. (Weiland, S. 2016. “Türkisches Strafbegehren 
bringt Merkel in die Bredouille”. Spiegel Online, 11 april.) 

 
Barleys uttalande tolkas som att den fria konsten och yttrandefriheten hyser ett högt 
skyddsvärde, vilket speglar ett av autonomiargumentets argument. Citatet är däremot för 
outvecklat för att kunna avgöra varför friheterna bör hysa ett högt skyddsvärde. 
 
Guy Verhofstadt, fraktionsledare för liberalerna i Europaparlamentet, ger i sitt uttalande stöd 
för att konstnärliga yttranden bör hysa ett högt skyddsvärde. 
 

Vi har redan gett honom nyckeln till Europas portar, nu riskerar vi att han också kontrollerar våra 
redaktioner och medier. [Det Böhmermann har producerat är] inte min sorts humor. Men ja, i ett fritt 
samhälle måste en sådan satirisk dikt vara möjlig. Det är priset vi gärna betalar för vår frihet. 
Guy Verhofstadt, fraktionsledare liberalerna i Europaparlamentet. (Brauck, M. et al. 2016. “Der 
Zertrümmerer”. Der Spiegel, 16 april.) 
 

Verhofstadt menar att vi även måste tillåta yttranden vi inte gillar för att kunna anses leva i 
ett fritt samhälle. Uttalandet speglar synen på yttrandefrihet som en rättighet som inte kan 
uppvägas av andra samhällsintressen. Med detta stämmer Verhofstadts uttalande in på 
autonomiargumentet och ett meddelarintresse. 
 
Kabaréartisten Idil Baydar vill personligen inte kännas vid några gränser för yttrandefriheten, 
ett uttalande förenligt med autonomiargumentet och meddelarintresse. 
 

Det är länge sedan man diskuterade yttrandefrihet så passionerat i Tyskland. Ja, Erdogan är en despot. 
Det har nästan alla förstått vid det här laget. Avgörande är dock: Är vi i Tyskland redo att försvara 
yttrandefriheten även när den sårar? Jag som kabaréartist vill inte kännas vid några gränser. 
Idil Baydar, kabaréartist. (Friedman, J. Popp, M. 2016. “Rassistisch-orientalistische Zuspitzungen". 
Der Spiegel, 16 april.) 
 

Baydar fokuserar i uttalandet på sig själv som en artist som inte vill begränsas i sitt yrke. 
Uttalandet tolkas som att Baydar anser att yttranden är en rättighet som inte kan vägas upp av 
andra samhällsintressen, vilket stärker uttrycket för meddelarintresset. Den retoriska frågan 
som ställs sist i citatet, huruvida yttrandefriheten bör försvaras även när den sårar, är 
intressant och en fråga som angränsar till en invändning mot yttrandefriheten. 
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Dagen innan Angela Merkel och den tyska regeringen meddelade sitt beslut om huruvida en 
fullmakt till åtal skulle beviljas publicerade Süddeutsche Zeitung Online en artikel med 
yttranden av Cem Özdemir, språkrör för partiet De Gröna, om Böhmermannaffären. 
 

Regeringen har i fallet Böhmermann försatt sig i ett pinsamt läge. Det ger å andra sidan möjligheten att 
visa vad press- och yttrandefrihet betyder för oss och samtidigt invända mot Turkiets riktning. 
Cem Özdemir, språkrör De Gröna. (Lohmeyer, Peter. 2016. Reaktionen zur Erdoğan-Schmähung; 
"Vorneweg möchte ich sagen: Ich finde Ihr Gedicht gelungen". Süddeutsche Zeitung Online, 14 april) 

 
Cem Özdemir ansåg att den tyska regeringen försatt sig i ett pinsamt läge då den övervägde 
ett åtal gentemot Jan Böhmermann. Özdemir anser att konstnärliga yttranden bör erhålla ett 
högt skyddsvärde. Han hoppas att regeringen inte kommer bevilja åtalet och därmed visa 
Turkiet (Erdoğan) vad yttrandefriheten i Tyskland innebär. Özdemirs kommenterar således 
debatten utifrån ett autonomiargument och meddelarintresse, då Böhmermanns dikt anses 
erhålla ett skyddsvärde. 
 
Satirikern Sedar Somuncu ger också uttryck för ett autonomiargument: 
 

Vi talar inte om smak. Beslutet, vilket han framfört, är konstnärens beslut. 
Serdar Somuncu, satiriker. (Lohmeyer, Peter. 2016. Reaktionen zur Erdoğan-Schmähung; 
"Vorneweg möchte ich sagen: Ich finde Ihr Gedicht gelungen". Süddeutsche Zeitung Online, 14 april) 
 

Serdar Somuncu beskriver Jan Böhmermann som en konstnär och anser att det är 
Böhmermann själv som bestämmer vad det är han vill framföra. Somuncu betonar 
skyddsvärdet för friheten för konsten och individens rätt att få yttra sig hur den vill, vilket 
stämmer väl in på argumentet för autonomi och meddelarintresset. 
 
Programledaren Oliver Welke uttalar sig mot Angela Merkel. 
 

Först säger man ingenting när den tyske ambassadören i Ankara blir kallad i händelsen med “Extra-3”, 
och nu yttrar man sig som den främste tv-kritikern av Jan Böhmermann - det går inte ihop!  
Oliver Welke, programledare. (Lohmeyer, Peter. 2016. Reaktionen zur Erdoğan-Schmähung; 
"Vorneweg möchte ich sagen: Ich finde Ihr Gedicht gelungen". Süddeutsche Zeitung Online, 14 april) 

 
I uttalandet lyfter Welke fram Jan Böhmermann som individ och pekar på den olika 
behandling de två fallen av satir riktad mot Erdoğan fått. Då Jan Böhmermanns yttrandefrihet 
inskränks men inte ”Extra-3”-satirikernas är den skilda behandlingen ett utslag av brist på 
lika omsorg och respekt. Welke talar enligt autonomiargument med fokus på 
meddelarintresset. 
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Sammanfattning av analyserade argument 
Sammanfattningsvis ger aktörerna antingen uttryck för ett demokratiargument eller 
autonomiargument. Fördelningen mellan de två argumenten är lika i antal citat. Ingen aktör 
argumenterade enligt ett sanningsargument. 
 
Av de aktörer som uttalat sig enligt demokratiargumentet består merparten av politiker. 
Resterande aktörer utgörs av en historiker, en direktör för den statliga tv-kanalen ZDF och 
ordförande för PEN i Tyskland. Sett på citaten samlat så betonade aktörerna samhället eller 
yttrandefrihetens vikt inom en demokrati. Flertalet aktörer anser att en demokrati inte kan 
existera utan yttrandefrihet. Flera aktörer framhåller till exempel det principiella viktiga med 
yttrandefriheten men anser att ingen människa ska behöva utsättas för kränkningar, 
förolämpningar eller rasistiska yttranden. En aktör lade mer fokus på meddelarintresset än 
publikintresset. Ingen av aktörerna såg till utanförståendeintresset. 
 
Majoriteten av aktörerna som fokuserade på meddelarintresset inom demokratiargumentet 
ansåg att en inskränkt yttrandefrihet hämmade en lika stark inresserepresentation bland 
medborgare. Flertalet aktörers uttalande var svåra att tolka huruvida de uttryckte ett 
demokratiargument eller autonomiargument. Fokuseringen på kollektivet eller individen fick 
då utgöra en avgörande indikator. Bland de aktörer som argumenterade enligt 
demokratiargumentet med publikintresse ansåg de flesta att politiska yttranden hyser ett 
högre skyddsvärde än konstnärliga yttranden. Ett få antal aktörer argumenterade i enlighet 
med det positiva och negativa demokratiargumenten för yttrandefrihet. 
 
Bland de aktörer som uttalade sig enligt autonomiargumentet utgjordes hälften av politiker. 
Resterande utgjordes av en advokat, en teaterchef, två kabaréartister, en satiriker och en 
programledare. Alla utom en aktör argumenterade utifrån ett perspektiv på meddelarintresset. 
Bland dem ansåg de flesta att konstnärliga yttranden bör vara lika skyddade som yttranden 
med politiskt innehåll. Flera aktörer betonade individen eller Jan Böhmermann själv i sina 
uttalanden och ansåg att det var individens eget val eller rättighet att få yttra sig hur den vill. 
En aktör pekade på risken för självcensur och vikten av att konstnärer fritt ska få skapa utan 
inskränkningar. Några aktörer argumenterade för att yttrandefriheten är en rättighet som inte 
kan vägas upp av andra samhällsintressen. Argumentet att ett inskränkande av 
yttrandefriheten leder till brist på lika omsorg och respekt var mindre förekommande. Två 
aktörer uttalade sig enligt argumentet att staten inte ska få avgöra vart gränsen mellan satir 
och en straffbar handling ska gå, vilket är ett argument som tillhör publikintresset, men där 
citaten i övrigt hade ett starkt fokus på meddelarintresset och därför kategoriserats som ett 
uttryck för meddelarautonomiargumentet. En aktör som uttalade sig enligt publikintresset 
uttryckte argumentet att autonoma medborgare själva ska få avgöra vilka uppfattningar de vill 
ta del av, och att ett statsöverhuvud inte kan tillstås inskränka den rättigheten. 
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Endast en aktör argumenterade delvis enligt sanningsargumentet, där Mills argument för etisk 
konfrontation lyftes. Vidare var det den enda aktören som betonade ett utanförståndeintresse. 
Citatet saknade däremot belägg för att sägas söka efter sanning och uttalandet föll i stället in 
under autonomiargumentet och ett utanförståendeintresse. 
 
För att få en överskådlig blick över typargumentens förekomst har jag sammanfattat denna 
schematiskt nedan. Storleken på kryssen visar argumentets frekvens. Ju mer frekvent ett 
argument är desto större kryss har det fått. 
 
Förklaring: 
-     – ingen förekomst 
x    – liten förekomst 
X   – förekommer i flertalet uttalanden 

X  – förekommer ofta bland uttalandena. 
 

 Meddelar- 
intresse 

Publikintresse Utanförstående- 
intresse 

Sanningsargument - - - 

Demokratiargument X X - 

Autonomiargument X x x 

 

Av citaten hos de undersökta fyra tidningarna ligger tyngdpunkten av argumenten för 
yttrandefrihet i debatten kring Böhmermannaffären på autonomiargumentet med 
meddelarintresset. Därefter är demokratiargumentet med meddelarintresse och publikintresse 
mest förekommande. 
 

 

6. Slutsats 
Mitt forskningsbidrag i denna uppsats har varit att klassificera olika argument för 
yttrandefrihet utifrån en debatt om yttrandefrihet. Vidare har undersökningen bidragit till att 
vidareutveckla ett analysschema som jag prövat på ett nytt fall. Min frågeställning har varit: 
Vilka argument för yttrandefrihet kommer till uttryck i debatten om Böhmermannaffären i de 
två största, rikstäckande tyska dagstidningarna och två stora, rikstäckande tyska 
veckotidningar under 2016? 
 
Mitt resultat visar att flest aktörer framfört argument för yttrandefrihet som syftar till 
individens autonomi. Därefter framhålls argument för yttrandefrihetens vikt i en demokrati. 
Sanningsargumentet framhölls inte alls. Andersson (2004) undersöker i sin avhandling 
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värdekonflikter mellan yttrandefrihet och svensk yttrandefrihetslagstiftning. De möjliga 
värdekonflikter som framkommer i den här uppsatsen består i huruvida staten får tillåtas att 
inskränka yttrandefriheten på grund av att den kan utgöra skada, kontra individens rätt att få 
yttra sig fritt. En annan variant av den värdekonflikten är friheten för icke-politiska yttranden 
kontra rätten att inte utsättas för förtal eller falska uttalanden. 
 
Att flest aktörer argumenterar enligt ett autonomiargument med meddelarintresse som fokus 
kan bero på att det ligger i deras intresse. Aktörerna som uttalar sig är främst politiker eller 
människor som arbetar med kultur i olika former. Det ger debatten om Böhermannaffären 
karaktären av en elitdebatt. Den som sysslar med kultur omfattas av yttrandefrihet i sitt 
yrkesutövande. Att konstnärliga yttranden då ska erhålla ett högt skyddsvärde kan därför vara 
något som även gynnar aktören själv. Den ojämna fördelning av framkomna typargument och 
intressen kan bero på vilka aktörer som kommer till tals i debatten. Resultatet hade kunnat 
sett annorlunda ut om debatten inkluderat fler aktörer som inte är politiker eller 
kulturarbetare. Att exempelvis endast en aktör betonade ett utanförståendeintresse kan bero 
på att de aktörer som skulle argumentera för ett utanförståendeintresse inte kommer till tals i 
debatten. I det här fallet skulle de kunna utgöras av aktörer med starka kopplingar till Turkiet. 
Samtidigt betonar utanförståendeintresset argument för att inskränka yttrandefriheten, vilket 
kan förklara att bara en aktör betonade ett utanförståendeintresse i undersökningen. En 
anledning till avsaknaden av sanningsargument i resultatet kan vara att satir ofta innebär ett 
förvrängande av sanningen. Avsaknaden av argumentet kan då förklaras genom att det ter sig 
ovanligt att argumentera för sanning när satir självt innebär ett förvrängande av sanningen. 
 
Den här uppsatsen analyserar ett fall där Jan Böhmermann utmanat gränserna mellan satir 
och en otillåten handling. Denna form av uttryck, som bland annat syftar till att provocera, 
kan också bygga på en önskan om individens autonomi och att fritt få uttrycka sig hur den 
vill. Sist skulle jag vilja föreslå andra fall som denna typ av analys skulle kunna vara 
intressant att undersöka, där yttrandefriheten eller yttrandehandlingar har upprört eller skapat 
debatt, så som Elisabeth Ohlson Wallins konstutställning Ecce Homo som skedde i Uppsala 
Domkyrka 1998 eller debatten om att få bada topless på svenska badhus. Att jämföra 
argument för och emot yttrandefrihet och se till intressen inom samma eller olika fall är också 
spännande. Att undersöka yttrandefrihet kan bidra till ett fördjupat synsätt om hur vi kan 
tolka kontroverser om yttrandefrihet. Det kan också bidra till ökad förståelse till varför 
yttranden både kan utlösa våldsamma protester och orsaka skada men samtidigt försvaras och 
upprepas. 
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Appendix I: 
 
Svensk översättning av dikten 
 
Stendum, feg och impotent, 
är Turkiets president. 
Kuken stinker av kebab, 
värre än en gris med skabb. 
Mannen som ger flickor dask, 
enbart iklädd latexmask. 
Vill helst knulla varje get, 
krossa var minoritet. 
Kurder sparkas, kristna pryglas, 
ser på barnporr, kan ej tyglas. 
Nattetid när andra slaggar, 
fellatio med hundra baggar. 
Ja Erdogan är oomstritt, 
en president med liten pitt. 
Turkarna vet gammal som ung, 
att svinet har en skrumpen pung. 
Från Ankara till Istanbul, 
ses Recep köpa män för knull. 
Snuskig, lusig och sofil, 
Recep Fritzl Priklopil. 
Pungen tom liksom hans hjärna, 
vid var gruppsexfest en stjärna. 
tills kuken blivit ännu snedare. 
Det är Recep Erdogan, 
Turkiets ledare. 
(Reddit 2016) 
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Appendix II: 
 
Originalcitat 
 
Was Erdogan macht, ist schwer erträglich. Der aktuelle Fall Böhmermann zeigt, dass Erdogan nicht nur Presse- und 
Meinungsfreiheit in der Türkei mit Füßen tritt, sondern auch Europa seine Vorstellungen aufzwingen will. Hier dürfen wir 
nicht nachgeben. Man muss den Stil von Böhmermann nicht gutheißen. Mir gefällt das keineswegs. Aber dass es solche 
Satire gibt, gehört zum aufgeklärten Europa. Punkt. 
Andreas Scheuer, CSU-Generalsekretär. (Vitzthum, T. (2016). "Es braucht ein Islam-Gesetz". Die Welt, 13 april.) 
 
Wir müssen alles vermeiden, was ein Abrücken des aufgeklärten Europas von seinen Grundsätzen wäre. Das Grundrecht der 
Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut. Die Auswirkungen der Diskussion zeigen sich in der Absage der Sendung und im 
Personenschutz für Jan Böhmermann - dass dies notwendig geworden ist, ist in einer freien Gesellschaft unerträglich. 
Andreas Scheuer, CSU-Generalsekretär. (Vitzthum, T. (2016). "Es braucht ein Islam-Gesetz". Die Welt, 13 april.) 
 
Herr Erdogan hat sich mit dieser Aktion nicht unbedingt einen Gefallen getan. Es darf in einer demokratischen Gesellschaft 
keine privilegierten Meinungen geben. 
Josef Haslinger, president för PEN i Tyskland i Bamberg. ( “Verfolgten den Rücken stärken; Die Jahrestagung des 
deutschen PEN-Zentrums in Bamberg”. (2016). Süddeutsche Zeitung, 25 april.) 
 
Satire ist seit eh und je ein Spezialgebiet, schon im antiken Athen wusste man das. Man muss sie streng von der 
Diffamierung trennen. Geschmacklosigkeit ist geradezu ihr Markenzeichen und deshalb kein Einwand gegen sie. Eine 
gesunde, offene pluralistische Gesellschaft muss über ihre Unterschiede scherzen und lachen können. Die Entscheidung der 
Kanzlerin, Erdoğans Anzeige zuzulassen, war theoretisch richtig und praktisch falsch, denn damit kam die Botschaft an, dass 
Erdoğan selbst in Deutschland einschüchtern und vielleicht sogar erpressen kann, nicht nur daheim in der Türkei. 
Timothy Garton Ash, historiker. (Romain, L. (2016). "Auch die anstößigste Meinung diskutieren". Der Spiegel, 5 
november.) 
 
Es handelt sich um eine in Kunstform gegossene Satire, die deutlich machen will, was erlaubt ist und was nicht. Wäre das 
Gedicht in einem Theaterstück vorgetragen worden, würden wir hier nicht sitzen. [Es sei] absurd, wenn ein deutsches 
Gericht aus einer derartigen Kunstform weiterhin einzelne Sätze herausreißt. Blieben die Richter dennoch bei einem Verbot 
einzelner Passagen würden Sie sich gegen die Kunstfreiheit stellen. 
Christian Schertz, Jan Böhmermanns advokat. (Herder, D. (2016). “Fall Böhmermann: Wortgefechte im Gerichtssaal”. 
Hamburger Abendblatt, 3 november.) 
 
Die Presse- und Meinungsfreiheit ist für eine Demokratie zentral und darf nicht vom Gutdünken der Bundesregierung 
abhängig sein. 
Anton Hofreiter, fraktionschef för De gröna. (”Reaktionen; Große Empörung über Böhmermann-Entscheidung in der 
Türkei”. (2016). Welt online, 6 oktober.) 
 
Das blieb uns ja allen nicht erspart. Es ist richtig und nur zu verständlich, sich an Erdoğan zu reiben, unsere Haltung zu ihm 
immer wieder kritisch zu überdenken und inakzeptable Vorkommnisse in der Türkei deutlich zu kritisieren. Anderseits 
brauchen wir die Zusammenarbeit mit der Türkei, auch zur Verbesserung der humanitären Lage der Flüchtlinge aus Syrien 
und dem Irak. 
Monika Grütters, kulturminister för CDU. (Finger, E. (2016) "Für mich gehört das Kreuz ins Kanzleramt. Gott und 
Freiheit sind kein Widerspruch". Die Zeit, 25 maj.) 
 
Wer in seinem eigenen Land die Menschenrechte mit Füßen tritt und die Meinungsfreiheit einschränkt, der hat keinen 
Anspruch darauf, dass er Unterstützung bekommt bei der Verfolgung von Beleidigungen gegenüber seiner Person. 
Anton Hofreiter, fraktionschef för De gröna. (Lohmeyer, Peter. (2016). ”Reaktionen zur Erdoğan-Schmähung; 
"Vorneweg möchte ich sagen: Ich finde Ihr Gedicht gelungen". Süddeutsche Zeitung Online, 14 april.) 
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Ich erwarte vor allen Dingen, dass sich die Bundesregierung ganz klar hinter den Satiriker stellt und deutlich macht: Wir 
können nicht Paragrafen heranziehen, die Majestätsbeleidigung bestrafen, sondern es muss darum gehen, die Satirefreiheit 
zu gewährleisten. 
Simone Peter, språkrör De Gröna. (Lohmeyer, Peter. (2016). ”Reaktionen zur Erdoğan-Schmähung; "Vorneweg möchte 
ich sagen: Ich finde Ihr Gedicht gelungen". Süddeutsche Zeitung Online, 14 april.) 
 
Ich stehe natürlich zu den Satire-Sendungen, zu den Moderatoren und zu Herrn Böhmermann auch. Ich plädiere dafür, dass 
ein kleiner Teil dieser längeren Satire-Sendung nicht so hoch gehoben wird. Am Ende bleibt eine Sendung, über die man so 
oder so urteilen kann. Sie entsprach nicht den Vorstellungen, die wir vom Programm haben. Ich fand es einen Tick zu hart, 
einen Tick zu weit gegangen. Das war reine Meinung des Programmdirektors, das war seine Auffassung, dass wir es aus der 
Mediathek genommen haben. (Beim ZDF habe es nach der Sendung rund 2000 Mails oder Anrufe mit Beschwerden 
gegeben.) So bin ich auch erst auf die Sendung aufmerksam geworden. Und daraufhin haben wir reagiert. 
Thomas Bellut, direktör ZDF. (“Varoufakis solidarisiert sich mit Böhmermann”. (2016). Spiegel Online, 11 april.) 
 
Wir leben in einem Land, in dem noch Meinungsfreiheit herrscht. Und wenn man eine politische Überzeugung hat, dann 
sollte man die auch äußern. Ich finde, es steht einem ausländischen Staatsoberhaupt nicht zu, zu bestimmen, wie weit die 
Meinungsfreiheit und speziell die Satire in Deutschland zu gehen hat. Das sollten wir selbst bestimmen dürfen. 
Dieter Hallervorden, kabarétartist . (“Varoufakis solidarisiert sich mit Böhmermann”. (2016). Spiegel Online, 11 april.) 
 
Böhmermann hat darauf aber mit einer nicht minder instinktlosen Provokation reagiert. [...] Und ich kann und will mir nicht 
vorstellen, dass Böhmermann tatsächlich verurteilt wird. Das muss man ihm zugute halten. In der Türkei dürften wir diese 
Diskussion mit Sicherheit nicht führen. Und ich bin glücklich in einem Land zu leben, in dem das möglich ist. 
Frank Überall, ordförande i Tyska Journalistförbundet. (“Varoufakis solidarisiert sich mit Böhmermann”. (2016). 
Spiegel Online, 11 april.) 
 
Wir haben in Deutschland eine sehr gute Tradition, was Kritik, auch satirische Kritik an der Politik auf der Basis der freien 
Meinungsäußerung betrifft. Allerdings müsse man sich in einem Rechtsstaat an alle Regeln halten. Und eine Regel ist, dass 
die Beleidigung ausländischer Staatsoberhäupter strafbar ist. 
Peter Tauber, generalsekreterare för CDU. (“Varoufakis solidarisiert sich mit Böhmermann”. (2016). Spiegel Online, 11 
april.) 
 
Wir haben ihm schon die Schlüssel zu Europas Toren gegeben, nun laufen wir Gefahr, ihn auch unsere Redaktionen und 
Medien kontrollieren zu lassen. [Was Böhmermannproduziert habe, sei] nicht meine Art von Humor. Aber ja, in einer freien 
Gesellschaft muss solch ein satirisches Gedicht möglich sein. Das ist der Preis, den wir gern für unsere Freiheit zahlen. 
Guy Verhofstadt, fraktionsledare för liberalerna i Europaparlamentet. (Brauck, M. et al. (2016). “Der Zertrümmerer”. 
Der Spiegel, 16 april.) 
 
Ich halte die Entscheidung für falsch. Meinungs- und Kunstfreiheit sind höchste Schutzgüter der Verfassung. Es obliegt 
nicht einer Regierung, darüber zu befinden, ob bei der Ausübung dieser Grundrechte Strafgesetze verletzt wurden. Eine 
Strafverfolgung von Satire wegen "Majestätsbeleidigung" passt nicht in eine moderne Demokratie. 
Thomas Oppermann, parlamentarisk gruppledare för SPD. (Kerl, C. (2016). "Eine große Koalition ist kein Ponyhof". 
Hamburger Abendblatt, 16 april.) 
 
Ich persönlich finde das Schmähgedicht inhaltlich abstoßend. Ob das unter den Schutz der Satire fällt, ist eine 
Abwägungsfrage. Zu welchem Ergebnis die Gerichte kommen, ist schwer vorherzusagen. Aber der ganze Fall zeigt mir, dass 
der aus der Kaiserzeit stammende Paragraf 103 des Strafgesetzbuchs, bei dem es um die Beleidigung ausländischer 
Staatsoberhäupter geht, nicht mehr in die Zeit passt. Er sollte möglichst schnell ersatzlos gestrichen werden. Diese 
antiquierte Vorschrift bringt unseren Staat in die völlig unmögliche Lage, über die Frage zu entscheiden, ob es wegen des 
Sonderstrafrechts zu Ermittlungen kommt oder nicht - das passt nicht zur Gewaltenteilung. 
Thomas Oppermann, parlamentarisk gruppledare för SPD. (Kerl, C. (2016). "Eine große Koalition ist kein Ponyhof". 
Hamburger Abendblatt, 16 april.) 
 
Auch mir gefallen die rassistisch-orientalistischen Zuspitzungen in diesem Schmähgedicht nicht. Aber die Kritik daran – 
zumal das Gedicht im Kontext vorgetragen wurde – soll in den Feuilletonseiten stattfinden, wo wir alle darüber streiten 
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können. Das gehört nicht vor den Richter. Künstlerinnen und Künstler müssen ohne Angst vor Zensur und ohne Schere im 
Kopf arbeiten können. 
Shermin Langhoff, teaterchef för Berlin Maxim-Gorki teatern. (Friedman, J. Popp, M. (2016). 
“Rassistisch-orientalistische Zuspitzungen". Der Spiegel, 16 april.) 
 
Im Zweifel immer für die Kunstfreiheit, im Zweifel immer für die Meinungsfreiheit - das müssen wir aushalten. 

Katarina Barley, generalsekreterare för SPD och jurist. (Weiland, S. (2016). “Türkisches Strafbegehren bringt Merkel in 
die Bredouille”. Spiegel Online, 11 april.) 
 
Ich würde mir wünschen, dass Angela Merkel bei ihrer Türkei-Reise in der nächsten Woche klare Worte zur Presse- und 
Meinungsfreiheit findet. Ohne diese Grundrechte ist Demokratie nicht denkbar - das muss auch die türkische Regierung 
anerkennen. 
Katarina Barley, generalsekreterare för SPD och jurist. (“Jan Böhmermann; Merkel soll in der Türkei die 
Meinungsfreiheit thematisieren”. (2016). Zeit Online, 17 april.) 
 
So leidenschaftlich wurde in Deutschland schon lange nicht mehr über Meinungsfreiheit diskutiert. Ja, Erdoğan ist ein 
Despot. Das hat inzwischen fast jeder verstanden. Entscheidend ist aber: Sind wir in Deutschland bereit, für 
Meinungsfreiheit einzustehen, auch wenn es wehtut? [..] Ich als Kabarettistin möchte keine Grenzen kennen. 
Idil Baydar, kabaréartist. (Friedman, J. Popp, M. (2016). “Rassistisch-orientalistische Zuspitzungen". Der Spiegel, 16 
april.) 
 
Wenn Begriffe verwendet werden, die als rassistisch oder zutiefst niederschmetternd empfunden werden können, dann 
warne ich davor. Nicht alles und jedes ist immer klug. Ich bedauere die Entscheidung und hoffe, dass der Türkei eine 
Lektion in puncto Meinungsfreiheit erteilt wird. Ich gehe jedenfalls nicht davon aus, dass man Böhmermann verurteilt. 
Volker Bouffier, premiärminister i Hessen och biträdande förbundsordförande för CDU. (Crolly. H, Malzahn. C C. 
(2016). “Erdogan-Satire; Bouffier kritisiert Merkels Entscheidung zu Böhmermann”. Welt Online, 16 april.) 
 
Die Bundesregierung hat sich im Fall Böhmermann in eine peinliche Lage manövriert. Doch das bietet auch die Chance, 
jetzt Haltung zu beweisen und Richtung Türkei zu demonstrieren, was uns Presse- und Meinungsfreiheit wert sind. 
Cem Özdemir, språkrör De Gröna. (Lohmeyer, Peter. (2016). ”Reaktionen zur Erdoğan-Schmähung; "Vorneweg möchte 
ich sagen: Ich finde Ihr Gedicht gelungen". Süddeutsche Zeitung Online, 14 april.) 
 
Wir reden nicht über Geschmack. Die Entscheidung, was er wie darbietet, ist die Entscheidung des Künstlers. 
Serdar Somuncu, satiriker. (Lohmeyer, Peter. (2016). ”Reaktionen zur Erdoğan-Schmähung; "Vorneweg möchte ich 
sagen: Ich finde Ihr Gedicht gelungen". Süddeutsche Zeitung Online, 14 april.) 
 
Man kann nicht zuerst nichts sagen zum Einbestellen des deutschen Botschafters in Ankara nach dem Fall 'extra 3'. Und sich 
dann quasi als oberste deutsche Fernsehkritikerin zu Jan Böhmermann äußern - das geht gar nicht! 
Oliver Welke, programledare. (Lohmeyer, Peter. (2016). ”Reaktionen zur Erdoğan-Schmähung; "Vorneweg möchte ich 
sagen: Ich finde Ihr Gedicht gelungen". Süddeutsche Zeitung Online, 14 april.) 
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