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I denna studie undersöks hur svenska högstadieelever förhåller sig till censur på internet 

med utgångspunkt från YouTube, världens näst största hemsida. Svenskar som är mellan 12-

15 år är de som mest frekvent besöker YouTube och därför har elever i årskurs nio valts ut 

som respondenter. Studien har en kvalitativ ansats med öppna diskussioner i fokusgrupper. 

Det som diskuteras är olika typer av känsligt innehåll och huruvida de borde censureras. De 

teoretiska ramverk som omger studien och ligger till underlag för analysen är 

Endocing/Decoding modellen av Stuart Hall och den pålitliga kommunikationsprocessen av 

Ulf Petäjä. Resultatet visade att respondenterna anser att de borde ha samma rätt att uttrycka 

sig fritt på internet som de har i samhället. De anser att åldersrestriktioner för samhällets 

yngsta medborgare och system som låter användare rapportera känsligt innehåll är att 

föredra mot förhandscensur. Respondenterna resonerade att gränsen för vad som får 
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This study examines how of swedish junior high school students relate to internet censorship, 

using YouTube, the world’s second biggest website, as a starting point. Swedish citizens 

between the ages of 12-15 years have the largest presence on YouTube and therefore we have 

chosen to have ninth graders as our respondents. The method of this study is a qualitative 

approach with open discussions in focus groups. The topics of discussion are different kinds 

of sensitive content and whether they should be censored. The theoretical frameworks that 

surround this study and act as the basis for the analysis are the Encoding/Decoding model by 

Stuart Hall and the Trustworthy communication process by Ulf Petäjä. The results showed 

that the respondents believed that they should have the same right to express themselves 

freely on the internet as they have in society. They believe that age restrictions for the 

youngest citizens in society and systems that allow user to report sensitive content is 

preferable to premature censorship. The respondents reasoned that the limit of what can be 

expressed freely can be drawn at lawbreaking or when sensitive content is aimed towards 

specific individuals or groups with the intention of offending. 
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1. Inledning 

När vi hör begreppet “censur” väcker det bland annat tankar om regimer med begränsad 

yttrandefrihet och förföljelse av journalister. Idag tar sig censur en mer subtil form när stora 

sociala plattformar sätter upp egna regelverk för sina användare. Hur förhåller sig dessa 

användare till att vad som får yttras kan begränsas? I denna studie vill vi bidra till att öka 

förståelsen för hur en yngre svensk generation upplever censur på internet genom att utgå 

från en av de sidor som de besöker mest: YouTube. Under hösten 2016 blev det stor 

uppståndelse bland YouTubes användare när hemsidan införde ett antal restriktioner mot 

uppladdning av känsligt innehåll som våld, svordomar och politiska kommentarer. De 

upplevde restriktionerna som censur och många av dem hävdade att innehållet i fråga inte 

alls behövde tolkas som “känsligt”. Detta gjorde att vi blev intresserade av att undersöka hur 

internetanvändare i Sverige ser på censur på internet. 
 

Bland svenska ungdomar i tidig tonårsålder tittar 84 procent dagligen på tv och 

videomaterial på internet (Internetstatistik.se, 2015), en hemsida från Internetstiftelsen i 

Sverige (IIS). De är uppvuxna med internet och det är en naturlig del av deras vardag. Denna 

grupp utgör den större delen av svenska besökare på YouTube, som är världens näst största 

hemsida (Alexa, u.å.). Om YouTube skulle implementera censur skulle ungdomarna märka 

det i större omfattning än andra grupper som inte besöker YouTube lika ofta. Vårt syfte är att 

ta reda på hur de förhåller sig till censur på internet, med utgångspunkt från YouTube, som 

gruppen är väl bekanta med. 
 

Mark & Wang (2015) talar i sin studie om internetcensur i Kina att det finns mycket 

forskning som berör teknologin och förhållande bakom censur på internet, men knappt något 

som berör allmänhetens åsikter om censuren. Av denna anledning kan det vara värt att 

försöka minska kunskapsgapet som existerar inom detta område. Ett antal vetenskapliga 

artiklar angående censur berör länder som Kina och Turkiet, men vi har inte lyckats hitta 

någon liknande typ av forskning som berör Sverige. De studier som finns har en kvantitativ 

ansats. Denna studie ämnar försöka öka förståelsen för förhållandet till censur i Sverige 

genom en kvalitativ ansats, som verkar närmast frånvarande i tidigare forskning om censur. 
 

Innan vi redogör för de intervjuade ungdomarnas åsikter inleder vi studien med en historisk 

bakgrund om censur och hur den senare drivs under internetåldern. I tidigare forskning tittar 

vi på hur människor, för det mesta studenter, i olika länder världen över förhåller sig till 

censur i allmänhet och censur på internet i synnerhet. 
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2. Bakgrund 

Huvudämnet i denna studie är ungdomars syn på och förhållande till censur, och inte censur 

i sig. Begreppet “censur” och dess plats i samhället är ändå nödvändiga att beskriva för att 

helheten ska förstås. I bakgrundskapitlet redogörs för censurens historia. Genom att redovisa 

olika nyckelpunkter under utvecklingen av censur visas hur det lett till omständigheter i 

nutid. Därefter beskrivs den moderna internetcensuren och dess olika former. Slutligen 

redogörs för omständigheterna kring YouTubes censur av känsligt innehåll, då det är 

utgångspunkten som väckte intresset för att genomföra studien. 

 

2.1. Censurens bakgrund 

Censur har historiskt sätt använts av stater för att hindra spridandet av information och 

åskådningar som de styrande anser att allmänheten inte bör känna till. Även stora 

institutioner som den katolska kyrkan har bedrivit censur. Det som främst har varit 

censurens mål att hindra har varit hot mot ett lands säkerhet, de styrandes makt eller 

ställning och upprätthållningen av moral eller religiösa värderingar (Vallinder, u.å.). 
 

Efter att boktryckarkonsten uppfanns under 14oo-talets senare hälft förekom censur av 

böcker i större skala i början av 1500-talet. I Sverige inrättades en stadga för censur av Karl 

XI år 1684 och år 1686 tillsattes ett ämbete för att kontrollera tryckta skrifter innan 

publikation. Censuren i Sverige för allt utom religiösa alster lättade med 

tryckfrihetsförordningen år 1766. Sverige avskaffade helt censur av tryckta skrifter i början av 

1800-talet (Vallinder, u.å.). 
 

Från början av 1900-talet fram till 2000-talet har kontrollen och regleringen av olika 

kommunikationskanaler mestadels bevarats inom många av de nya diktaturer som 

uppkommit. Bland demokratiska länder har censur av tryckt material begränsats till krig 

eller fara för krig. Samtidigt har nya medier som till exempel film, radio och TV blivit föremål 

för kontroll och restriktioner. Sverige var bland annat först med att införa en statlig 

filmcensur år 1911 som varade fram till år 2011. Även bland demokratiska länder finns 

fortfarande en tendens att hålla tillbaka och kontrollera spridningen av känsligt innehåll 

genom sekretessbestämmelser. Under 2000-talet uppfattas nya medier mer som reglerade, 

snarare än censurerade (Vallinder, u.å.). 
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2.2. Censur under internetåldern 

Introduktionen av World Wide Web, ett världsomspännande informationsflöde, medförde 

helt nya möjligheter till yttrandefrihet. Som vi påvisat tidigare trivs inte auktoriteter i ett 

sådant sammanhang. McQuail (2010) hävdar att nya kommunikationsteknologier alltid 

kommer att mötas med återhållsamhet. Ifall ett nytt och omfattande medium, som till 

exempel internet, erbjuder möjligheten för mindre representerade röster i samhället att tala 

ut så finns en tendens att reglera det nya mediet. 

 

Freedman (2012) redogör i kapitlet Outsourcing internet regulation för hur internet 

fastställdes som en plats för yttrandefrihet. Året 1996 undertecknade president Bill Clinton 

Telecommunication Act, i vilken en särskild del: Communications Decency Act (CDA) skulle 

kriminalisera distributionen av oanständigt material på internet i USA. Lagen tolkades som 

ren censur och möttes med stor uppståndelse bland tidiga internetaktivister. En av dem skrev 

att internet var “den största fungerande anarkin i världen” (Ibid.) och att ingen styr över det. 

Freedman (2012) skriver att dessa aktivister inte kunde tala för internet i alla politiska 

sammanhang och att internet i detta skede var i “spädbarnsålder”. De representerar ändå det 

ursprungliga förhållandet till internet som ett nytt kommunikationsmedium. Ett medium 

som äntligen kunde kringgå och till och med bryta monopolet hos de gamla mediejättarna. 

Internet fungerar alltså oberoende av fysiska gränser och ger makten till användaren och 

upphovsmannen. 
 

Freedman (2012) utvecklar sitt resonemang att fullkomlig frihet på internet ändå inte kan 

uppnås i praktiken. Numera har internet en stor ekonomisk och social betydelse världen över 

och stöder både allmänna och privata intressen, Det kräver åtminstone en viss grad av 

reglering för att fungera ordentligt och på ett säkert sätt. Just skillnaden mellan allmän och 

privat egendom spelar en stor roll, menar Freedman. Likt McQuail anser han att nya 

informationsbaserade innovationer inte alltid kommer att vara fria, utan de tar alltid det 

logiska steget från “någons hobby” till “någons industri”, från ett öppet system till ett stängt 

system. 

 

I en debattartikel publicerad i Svenska dagbladet diskuteras internetcensur i Sverige mellan 

tre individer: Patrik Fältström från organisationen Netnod, kriminalkommissarie Anders 

Ahlqvist från nationella operativa avdelningen och Jon Karlung som är VD vid Bahnhof. De 

beskriver Sverige som ledande bland IT-nationer och ser fri kommunikation som en mänsklig 

rättighet. Då denna debattartikel publicerades diskuterades det inom den svenska regeringen 

huruvida nätåtkomst borde begränsas. Orsaken var en utredning som lanserades av 

regeringen i syftet att undersöka och omarbeta den svenska spelmarknaden. Eftersom 
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spelsajter i utlandet utgör en förlust av skatteintäkter och en hälsorisk för svenska 

medborgare överväger man huruvida IP-adresser till spelsajter borde blockeras. Det skulle 

dock inte lösa problemet, menar debattörerna, utan snarare förvärra situationen, då de 

blockerade sidorna kommer att nås genom kryptering eller tjänster för anonym surfing. 

Förslaget beskrivs som “en skrivbordsprodukt som inte fungerar i verkligheten”. Blockering 

skulle ändå ha viss effekt och kan inspirera lagstiftare till att blockera fler hemsidor än 

spelsajter i framtiden. Sverige skulle kunna hamna i en liknande situation som Turkiet, där 

det finns internetcensur av bland annat sociala medier som Twitter (Fältström, Ahlqvist & 

Karlung, 7 februari 2016). 
 

2.3. YouTubes riktlinjer – ett nytt fall av censur 

YouTube fick efter att ha köpts upp av Google år 2006 sina första interna riktlinjer. De 

förbjöd videor som innehöll grymhet mot djur, innehöll blod, synlig nakenhet och pornografi. 

År 2007 införde YouTube ett program för att identifiera upphovsrättsskyddat material. 

Samma år formulerade YouTube sina första klara regler för sina användare. Reglerna förbjöd 

pornografi, kriminella handlingar, opåkallat våld, hot, spam och språk som attackerar baserat 

på kön, ras, sexualitet, härkomst, religion eller handikapp. Sommaren år 2009 blev en man 

som protesterade mot valresultatet i Iran skjuten till döds av pro regimstyrkor. YouTube 

beslutade sig för att videon av dödsfallet hade stort nyhetsvärde och införde en knapp innan 

videon som varnade för grafiskt våld (Buni & Chemaly, 2016).  
 

Senare under 2016 har det dykt upp en ny form av indirekt internetcensur på YouTube. 

Thottam (2016) skriver om YouTube och censur av känsligt innehåll genom en mer tydlig  

tillämpning av riktlinjerna. Hon inleder med en redogörelse över YouTubes historia, och hur 

hemsidan avancerat genom åren till en integrerad del av den moderna internetkulturen. Efter 

att ha ökat i popularitet har hemsidans ägare blivit allt mer angelägna om att inte uppröra 

annonsörerna som står för YouTubes intäkter. Thottam menar att det existerar rädsla över 

att annonsörer inte kan acceptera möjligheten att de associeras med det känsliga innehåll 

som kan förekomma i många av YouTubes videor. YouTubes svar på detta problem är en 

starkare policy mot uppladdningen av känsligt innehåll. En YouTube-användare som laddar 

upp en video vars innehåll bryter mot riktlinjerna förlorar automatiskt rätten att visa reklam 

på det videoklippet. Resultatet är att många användare förlorar reklamintäkter och känner 

sig tvingade att rätta sig enligt YouTube riktlinjer. 

 

De nuvarande riktlinjerna tydliggjordes redan år 2012, men började inte implementeras 

strikt förrän i september 2016. Thottam (2016) hävdar att de riktlinjer som presenteras är 



 
 

5 

vaga på ett sätt som framstår som en möjlighet för YouTube att censurera allt som skulle 

kunna definieras som känsligt innehåll. Detta inkluderar svordomar, våld, sexuellt innehåll 

och även politiska kommentarer. I konversation med en drabbad YouTube-kanal så 

framkommer, även om policyn inte är helt oväntad, att problemets omfattning främst ligger i 

det faktum att det är en algoritm som sköter censuren. Algoritmen letar urskillningslöst 

genom alla videor som laddats upp på YouTube efter känsliga uttryck. Resultatet kan och har 

blivit att mängder av videor som i allmänhet inte alls betraktas som stötande drabbas på 

grund av enstaka ordval. Thottam menar ändå att YouTube åtminstone borde ger mer 

utrymme åt mänskligt omdöme. Annars kan även de som medvetet rättar sig efter policyn 

löpa risken att förlora möjligheten till reklamintäkter.  
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3. Syfte & frågeställning 

I det här kapitlet presenteras problemformulering, syftet och frågeställningen som ligger till 

grund för studien. 

 

3.1. Problemformulering 

Denna studie har valt att utgå från YouTube, världens näst största hemsida, som ett konkret 

exempel inför diskussionen om förhållandet till censur på internet. Policyn som YouTube 

började implementera under september år 2016 gav upphov till starka reaktioner hos 

YouTubes användare som öppet uttryckte att de blivit tvingade till självcensur. Vi ställde oss 

därför frågan hur den nytillkomna censuren togs emot av svenska YouTube-användare. 

Enligt statistik från Internetstatistik.se (2015) är ungdomar mellan 12-15 år den grupp i 

Sverige som mest frekvent använder YouTube. Av denna anledning skulle förändringar hos 

YouTube sannolikt kunna noteras bland dessa ungdomar först. Frågan är ifall svenska 

ungdomar upplever den restriktiva policyn som censur? Bland de databaser vi undersökt 

saknas tidigare forskning om hur svenskar förhåller sig till censur på internet. All tidigare 

forskning kring åsikter om censur som presenteras i denna studie har genomförts utanför 

Sverige, och alltid med en kvantitativ metod. Denna studie gör därför en ansats att försöka 

fylla denna forskningslucka genom att kvalitativt undersöka hur unga svenskar ställer sig till 

censur på internet.  
 

3.2. Syfte 

Den här studiens syfte är att undersöka svenska ungdomars förhållande till censur på 

internet, med YouTube som utgångspunkt. 

 

3.3. Frågeställning 

• Hur uppfattar svenska ungdomar känsligt innehåll på YouTube? 

• Vilka åsikter har svenska ungdomar om att våld, politik och språk kan censureras på 

YouTube? 
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4. Tidigare forskning 

 

4.1. Människors förhållande till censur 

I en studie från år 1996 undersökte forskarna Albert C. Gunther och Ang Peng Hwa hur 

befolkningen i önationen Singapore uppfattade censur av statlig television. Vid tidpunkten 

för studien var den statliga televisionen föremål för omfattande censur inom en rad områden. 

Författarna framhöll att människor kan motsätta sig censur av olika anledningar, så som 

vikten av en politiskt och socialt välinformerad allmänhet. De kan även oroa sig över den 

individuella friheten. Det är lätt att se censur som något förtryckande stater tvingar på en 

ovillig allmänhet. Människor kan stödja censur av flera olika anledningar som oro över 

finansiell och social stabilitet. De kan se censur som ett sätt att hålla tillbaka etniska 

motsättningar och förhindra att samhällets moral samt traditionella värderingar urholkas. 

(Gunther & Hwa, 1996)  
 

Studien Gunther & Hwa (1996) genomfördes med 506 slumpvis utvalda invånare i Singapore 

fick svara på frågor om tio kategorier av känsligt TV innehåll. Bland de ämnen som 

undersöktes fanns våld, sex före och utanför äktenskapet, oanständigt språk, nakenhet, 

homosexualitet, män med långt hår, utländska och religiösa program. Resultatet från studien 

visade att invånarna i Singapore var mycket starkt för censur. Inte bara var de för den 

existerande nivån av censur utan i de kategorierna som inkluderade sexualitet och våld ville 

respondenterna öka censuren. Bara i två kategorier, religiösa program och män med långt 

hår, tyckte majoriteten att den nuvarande nivån av censur var lämplig. I kategorin med 

utländska program tyckte nästan en tredjedel av de tillfrågade att censuren skulle minskas 

och det var den högsta siffran i hela studien. Eftersom majoriteten av de tillfrågade i studien 

inte bara var för den officiella linjen av censur utan ville öka den tycks de gett uttryck för 

genuint konservativa åsikter. 
 

Gunther & Hwa, (1996) ställer frågan om varför det finns ett starkt folkligt stöd för censur av 

televisionen i Singapore. En förklaring står att finna i inkomst, där låginkomsttagare har en 

mer konservativ inställning och höginkomsttagare är mer liberala. Traditionella värderingar 

är vanligare bland låginkomsttagare och det kan delvis förklara skillnaden. Hur skadligt 

inflytande det “känsliga” innehållet uppfattades inverka på respondenterna själva och andra 

spelade stor roll. I en majoritet av svaren från studien svarade respondenterna att de trodde 

“känsligt” material hade större inverkan på andra medborgare i Singapore än på dem själva. 
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Utöver den negativa inverkan känsligt innehåll har på respondenterna kan stödet för censur 

förklaras i att de tror att andra medborgare i Singapore påverkas starkare än dem själva. 
 

Detta fenomen kallas för “third person effect”, eller tredjepersonseffekten. Det beskrivs som 

att överskatta effekten av budskap i massmedia på andra människor och underskatta dess 

effekt på sig själv, baserat på personliga fördomar. Med anledning av den uppfattade 

skillnaden tenderar människor att vilja motverka inflytandet av det massmediala budskapet i 

syftet att skydda “den tredje personen”. (Davison, 1983). Teorin om tredjepersons-effekten 

används därför frekvent inom forskningen för att kunna förklara hur det kommer sig att det 

finns stöd för censur. Effekten syns tydligast när budskapet uppfattas som negativt, till 

exempel våld och pornografiskt material. På samma sätt försvinner tredjeperson-effekten 

nästan helt när budskapet uppfattas som positivt. (Berglie, 2004). 
 

McLeod (1997) undersökte i studien Support for Censorship of Violent and Misogynic Rap 

Lyrics hur allmänheten uppfattar behovet att censurera “antisocial” rap-musik under 1990-

talet i USA. Vid denna tidsperiod var denna musikgenre en debatterad fråga i USA. En vanlig 

åsikt var att musiken kunde vara skadlig, inte bara för ungdomar utan för hela samhället på 

grund av grovt språk och sexuella implikationer i texterna. Musiken antogs kunna 

uppmuntra antisocialt beteende hos de ungdomar som lyssnade på den. McLeod testar detta 

antagande genom att undersöka åsikterna hos 202 studenter vid University of Delaware med 

utgångspunkt från tredjepersonseffekten. Resultatet visade att de tillfrågade uppfattar andra 

människor som mer mottagliga för negativa budskap från rapmusiken än de själva. Denna 

uppfattning var också tydligt länkad till respondenternas stöd för censur av texterna i 

rapmusiken. Studien visade att studenternas stöd för censur av raptexter förklarades av att 

de ville skydda andra från dess negativa influenser, även om de personligen inte ansåg sig 

påverkas av texterna.   
 

En studie i USA av Lambe (2002) undersökte faktorer som på förhand kan indikera om en 

person är benägen att vara för censur. Studien delade in censur i olika kategorier som bland 

annat hets mot folkgrupp, pornografi, politiska åsikter och kommersiella uttalanden av 

individer eller företag. I studien deltog 541 respondenter. Resultatet visade att människor 

med konservativa politiska åsikter var för censur oftare än de med liberala åsikter. Religiösa 

respondenter var starkare för censur än de som inte tillhör någon religion. Studien visade 

också att viljan att censurera minskade ju högre utbildning respondenterna hade genomgått. 

Kvinnor som deltog i studien var något mer positiva till censur än de manliga 

respondenterna. 
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I Taiwan undersöktes åsikterna om pornografi och uppfattning om detsamma som en 

inspiration till dålig moral och våldsamma handlingar i samhället. Forskarna Lo och Paddon 

(2009) väljer respondenter bland femton slumpmässigt utvalda gymnasieskolor genom 

landet. De undersöker ifall eleverna anser att pornografi är skadligt för människor och om de 

tycker att det borde censureras. Resultatet visar ett att majoriteten av de tillfrågade ser 

pornografi som något negativt och anser att andra människor blir mer påverkade av skadligt 

innehåll än de själva. Studien fokuserade bland annat på faktorer som kön och tidigare 

erfarenhet av pornografi. Den fastställer även att större delen av allt pornografiskt material 

är producerat av och riktat till män. Lo och Paddon kopplar detta till att kvinnor med liten 

egen erfarenhet av pornografi är starkast för censur eftersom de uppfattar att den kan 

inverka negativt på främst män. De kvinnliga eleverna i Taiwan upplever dessutom de 

eventuellt skadliga effekterna av pornografi bland män som en personlig risk. Männen som 

konsumerar pornografi tros kunna uppmuntras till sexuellt ofredande och våldsamt beteende 

gentemot kvinnor. Forskarna anser att studiens resultat är relevant eftersom: “uppfattning 

om mer skadliga effekter på andra människor är märkbart relaterat till stöd för censur” (Lo & 

Paddon, 2009:138). 

 

4.2. Människors förhållande till censur på internet 

Özçinar och Tanyeri ̇ (2016) testade hur studenter vid ett universitet i Turkiet ser på behovet 

av internetcensur i förhållande till deras media literacy level, eller förmågan att förstå olika 

medieinnehåll. Idag har utvecklingen av internet och mobil kommunikation ökat 

möjligheten för folk i Turkiet att uttrycka sig, samtidigt som det ökat rädslan över tillgången 

till skadligt innehåll. I detta sammanhang menar forskarna att en hög nivå i media literacy 

ger folk i Turkiet förmågan att hantera det känsliga innehållet på internet som ett alternativ 

till att begränsa deras åtkomst genom censur. Resultatet av studien visade att majoriteten av 

de tillfrågade visade stöd för censur av sexuellt innehåll, i synnerhet bland kvinnor. Ett 

ännu större antal stödde censur av innehåll som kritiserar religion eller nationella 

värden. Samtidigt var det endas 13% bland respondenterna som stödde censur av 

politiskt innehåll. Från dessa resultat drar forskarna slutsatsen att deltagarna bland 

turkiska studenter inte har en generell förståelse om vad censur av internet innebär, utan 

de utgår helt från typen av innehåll. Detta innebär i sig att turkiska studenter har en 

avsevärt låg nivå av media literacy. Även bland respondenter som bedömdes ha en hög 

nivå av media literacy och lång erfarenhet av internet existerade ett stöd för censur av 

känsligt innehåll. Forskarna länkar detta till tredjepersons-effekten, det vill säga teorin 

att folk uppfattar skadligt innehåll som mer effektfullt hos andra människor än hos sig 
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själv. I synnerhet var respondenterna oroliga över effekten hos barn och andra personer 

som de själva uppfattade har låg media literacy nivå. 
 

Depken (2006), undersökte stödet för censur i USA. Resultatet antydde ett samband mellan 

åsikter om censur och socioekonomiska karaktärsdrag. Bland 4247 amerikanska 

respondenter mättes både karaktärsdragen hos de som visade starkt stöd för censur och de 

som var starkt emot det. Resultatet av studien visade att de som stödde censur tenderade att 

dela liknande karaktärsdrag. De flesta av dem var föräldrar, gifta, äldre, använde internet i 

religiösa syften, arbetare i den offentliga sektorn och/eller av åsikten att tillgången till 

pornografi är det största problemet med internet. Å andra sidan präglades respondenter som 

var mot censur av karaktärsdrag som manligt kön, storstadsuppväxt, högskoleutbildning, 

arbete inom informationsindustrin och åsikten att just reglering och censur är det största 

problemet med internet. 
 

Fei Shen och Lokman Tsui (2016) sammanställde i en rapport om yttrandefrihet åsikterna 

bland internetanvändare i Södra-Sydöstra Asien. Studien använder över sju tusen 

respondenter som fyller kriterierna hos typiska internetanvändare i följande områden: Hong 

Kong, Indien, Indonesien, Japan, Sydkorea, Malaysia, Pakistan, Singapore, Taiwan, 

Thailand, och Vietnam, med undantag av Kina där studien inte kunde genomföras. Shen och 

Tsui visar att det existerar ett robust stöd för yttrandefrihet på internet genom denna del av 

Asien. 78% av respondenterna ansåg att yttrandefriheten måste skyddas 0ch 90% ansåg att 

det var en mänsklig rättighet. Samma studie menar ändå att alla områden är svåra att 

definiera tillsammans - och kring vissa ståndpunkter skilde sig åsikterna väldigt mycket från 

varandra. Över hälften av respondenterna menar att det ändå finns behov av någon form av 

internetcensur. Medan internetanvändarna i dessa områden är delade över huruvida politiskt 

och religiöst innehåll bör censureras är majoriteten ändå överens om att spelsidor, 

pornografi och upphovsrättskyddat innehåll är i behov av censur. De är också överens om att 

regler för vad som censureras ska vara både tillgängliga och tydliga för allmänheten. 71% av 

respondenterna ansåg att censur redan existerade i deras respektive områden. I genomsnitt 

hade en fjärdedel vid något tillfälle kringgått censuren och fått tillgång till gömd eller 

blockerad information genom kryptering eller VPN-tunnlar. 
 

Medan majoriteten av internetanvändare från Hong Kong och Malaysia stöder nätfrihet och 

är emot internetcensur, är förhållandet närmast tvärtom i Indonesien, Taiwan och Pakistan. 

Samtidigt har både Singapore och Thailand ett mer moderat förhållningssätt där 

respondenterna är jämnt fördelade i stödet för och emot censur. Internetanvändare i Japan 

och Sydkorea visar lågt stöd för både internetcensur och yttrandefrihet, och använder sällan 
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metoder för kryptering eller anonymitet. Vietnam och Indien är raka motsatsen och har ett 

starkt stöd för alla punkter i studien (Shen & Tsui, 2016). 
 

Det kinesiska perspektivet redogörs i en studie av Steve Guo och Guangchao Feng (2011). Det 

kinesiska folket är inte tillåtna att ta del av många utländska medier och har utvecklat en 

negativ uppfattning om alternativa informationskällor. Detta beror på att kineser i största 

utsträckning endast får ta del av inhemsk information i en strävan från regeringen att bevara 

“social harmoni”. Även om en kinesisk medborgare vill ta del av internationella kanaler som 

CNN är det endast lagligt genom vissa femstjärniga hotell. Det går ta del av internationella 

sändningarna genom privata satellit-uppkopplingar men det är olagligt i Kina. 

Introduktionen av internet som en fri och internationellt öppen plattform har inneburit ett 

smärtsamt dilemma för den kinesiska regeringen. De har svarat på denna nya teknologi 

genom att driva hårda och icke förhandlingsbara restriktioner. Trots besväret som 

internetcensur innebär finns det, särskilt bland unga kineser, ett tydligt stöd för blockering av 

både inhemska och utländska hemsidor. Detta gäller särskilt hemsidor med politiskt laddat 

innehåll.  
 

Wang och Mark (2015) utvecklar stödet till censur som ett resultat av den kinesiska kulturens 

tendens att luta mot auktoritärt styre. Även om vissa kineser med annorlunda bakgrunder 

eller mer erfarenhet av internet inte delar majoritetens åsikter kan långvarig utsättning 

innebära att censuren uppfattas som någonting normalt. Detta innebär att det existerar en 

“normaliseringsprocess” av åsikter om internetcensur i Kina. Medan forskarna menar att 

normaliseringsprocessen innebär ett hot mot rätten till yttrandefrihet kan det samtidigt 

betraktas som en del av internets ekosystem.  I Kina har censur av internet kommit att 

betraktas som något naturligt och forskarna spekulerar i en liknande utveckling inom 

västvärlden. Forskarna tittar på den utbredda övervakningen av enskilda internetanvändare i 

USA och Europa och drar paralleller till den kinesiska brandväggen. De ser på övervakningen 

som ett första steg av flera där övervakningen av internetanvändare i västvärlden kan övergå 

till att myndigheterna censurerar internet.  
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5. Teori 

 

5.1. Teoretiskt ramverk: Stuart Halls Encoding/decoding modell 

Encoding/decoding modellen, utvecklad av kulturteoretikern Stuart Hall, utgår från 

antagandet att olika typer av medietexter som film, TV, böcker, etc., är kodade av 

upphovspersonen och senare avkodade av publiken som konsumerar dem (Hall, 1999). 

Förhållandet tolkas i detta sammanhang som att respondenterna i den här studien avkodar 

innehållet som de tar del av på YouTube. Därför utgår en del av analysen från 

encoding/decoding modellen, då vi tittar på hur svenska ungdomar ser på både det innehållet 

som YouTube definierar som känsligt och censuren av detsamma. Hemsidan står för 

kodningen och ungdomarna står för avkodningen. 
 

Till skillnad från den traditionella linjära kommunikationsmodellen med avsändare-

meddelande-mottagare, ser Encoding/decoding modellen publiken som aktiv snarare än 

passiv. Hall (1999) menar att det existerar ett så kallat “tänkt budskap” (engelska: prefered 

code). Producenter och avsändare som kodar det tänkta budskapet gör så med en färdig 

tolkning i åtanke, en så kallad “avsedd läsning” (intended reading). Denna avkodas på olika 

sätt beroende på olika faktorer som påverkar mottagarens tolkning.  Dessa faktorer kan 

teoretiskt sett kopplas till social position, vilket kan innefatta allt från kulturell bakgrund till 

livserfarenhet. En individs kultur, kön, religion, ålder etc. utgör också faktorer för 

avkodningen av en medietext. 
 

Meningen med en medietext är inte är självklar. Istället beror den på läsaren och dennes 

egna kontext. Encoding/decoding modellen förklarar hur denna tolkning kan skilja sig 

mellan olika grupper och individer. Hall (1999) menar att en person kan avkoda det tänkta 

budskapet på ett av tre sätt: dominant/hegemoniskt, förhandlande eller oppositionellt: 
 

• En dominerande/hegemonisk avkodning innebär att mottagaren tar till sig av 

medietexten helhjärtat utan filtrering, inte helt olikt modellen för avsändare-

meddelande-mottagare. Kodningen i det tänkta budskapet avkodas i detta 

sammanhang på det sätt som producenten hade för avsikt. Därigenom upplever 

mottagaren budskapet som både som naturligt och glasklart. 

• Om avkodningen är förhandlande kan mottagare acceptera budskapet, men med viss 

reservation och beaktande. Om budskapet inte till fullo passar deras perspektiv kan 

de modifiera det på ett sätt som får det att passa deras egen ståndpunkt, erfarenhet 
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och intresse. Mottagare kan bland annat förstå och stödja ståndpunkten hos det 

tänkta budskapet, men inte på det sätt som producenten valt att förmedla det på. 

Denna typ av avkodning kan även definieras efter motsägelser. 

• Oppositionell avkodning, även kallad “counter-hegemonic”, innebär att mottagare 

ställer sig tvärt emot en dominerande avkodning och avfärdar vad som förmedlas i det 

tänkta budskapet. Detta kan bero på mottagarens sociala bakgrund och även om 

mottagaren förstår budskapet föredrar de att presentera en alternativ referensram, så 

som feminism, radikalism, etc. 

 

5.2. Teoretiskt ramverk: Ulf Petäjäs teori om den pålitliga 
kommunicationsprocessen 

Analysen utgår även från Petäjäs (2007) teori om den pålitliga kommunikationsprocessen 

som en andra del av studiens teoretiska ramverk. Teorin är baserad på Petäjäs genomgång 

och analys av de fem starkaste skälen för yttrandefrihet.  Dessa benämns av Petäjä som Mills 

sanninsargument, Meiklejohns demokratiargument,  Bollingers toleransargument och 

Scanlons autonomiargument I & II. Han finner att de fem skälen har en gemensam kärna 

som bildar hans teori om den pålitliga kommunikationsprocessen. Enligt teorin leder 

yttrandefrihet i samhället till att medborgarna kan forma en nyanserad bild av samhället när 

de får ta del av skilda perspektiv, åsikter och infallsvinklar. När medborgarna upplever att de 

inte undanhålls politisk och offentlig information av medierna uppstår en pålitlig 

kommunikationsprocess. Pålitlig syftar till en kommunikationsprocess med åsiktsmångfald. 

Censur förstör förtroendet för den pålitliga kommunikationsprocessen och Petäjäs hävdar att 

det negativt för både samhället och individen. Den pålitliga kommunikationsprocessen är en 

konsekvens av yttrandefrihet och främjar ett fungerande demokratiskt samhälle. De som har 

mest att vinna på att det offentliga samtalet är ocensurerat är mottagarna. 
 

Petäjä tar upp juridiska begränsningar av yttrandefrihet och konstaterar att staten via 

lagstiftning tar bort skyddet för vissa yttranden och göra dem olagliga. Han skriver om social 

censur som inte har stöd i lagen som icke-juridiska begränsningar. I ett samhälle kan vissa 

uppfattningar ses som acceptabla och andra som oacceptabla. Även utan lagstiftning kan den 

fria debatten och opinionsbildningen i samhället tystna genom social censur.  

(Petäjä, 2006) 

 

Yttranden som direkt förespråkar våld mot staten, samhället eller individerna 

är också något som ligger till grund för begränsningar. Svårigheten är 

naturligtvis att nå fram till vilken grad av våldsförespråkande som är 
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acceptabel utan att bestraffas men det är en annan fråga. Det viktiga här är att 

starkt hotande yttranden på ett mycket direkt sätt riskerar att förstöra 

kommunikationsprocessernas pålitlighet genom att sådana yttranden kan 

skapa omfattande rädsla, aggressivitet och ångest i samhället och hos 

medborgarna (Petäjä, 2006:170). 
 

Medier bör tillåta vitt skilda åsikter, uppfattningar och uttryck för att av mottagarna 

uppfattas som pålitliga. Även ståndpunkter som uppfattas förkastliga ska få framföras i syftet 

att öka trovärdigheten i den offentliga diskussionen. Fri tillgång till information från medier 

hjälper mottagarna bilda en egen nyanserad bild av samhället. Dilemmat är att avgöra var 

gränsen för yttrandefrihet går. Censur kan komma på fråga först vid mycket starka yttranden 

som hotar med våld mot samhället, staten och individen. Främst för att den typen av hot kan 

få människor att inte våga yttra sig och sabotera kommunikationsprocessernas pålitlighet. 

(Petäjä, 2006) 

 

En demokrati vilar i hög grad på att en stor mängd information finns 

tillgänglig och att den kan spridas utan större ingrepp. Ett demokratiskt 

samhälle främjas av att det existerar en kommunikationsprocess som är pålitlig 

i betydelsen att den innehåller åsiktsmångfald. Det är dock inte mångfald som 

endast ett uttryck för individers intresse och preferenser, utan mångfald som 

förser individerna med information, idéer och fakta som de kanske inte själva 

hade valt, om de själva fått bestämma. Kort sagt: En kommunikationsprocess 

är pålitlig om den präglas av olika idéer, skilda perspektiv och varierande 

verklighetsbilder (Petäjä, 2006:176). 
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6. Metod 

I detta kapitel redogör vi för våra metoder när det gäller urval, datainsamling och analys. 

Vår studie har en kvalitativ ansats med intervjuer i fokusgrupper och analysmetoden är en 

kvalitativ dataanalys. Intervjuerna genomfördes i fyra fokusgrupper, bestående av fyra 

högstadieelever från årskurs 9 i varje grupp. De frågor som ställdes till fokusgrupperna var 

utformade med utgångspunkt från studiens två övergripande frågeställningar och syfte. Det 

är en hemsida som är väl känd bland ungdomar och var tänkt att fungera som ett konkret 

exempel på censur av internet, i syfte att underlätta och fokusera diskussionen i grupperna. 

 

6.1. Urval     

Ett lämpligt urval innebär att man noggrant definierar vilka faktorer som ligger till grund för 

valet av respondenter. Enligt Dalen (2007) utgör selektionen av respondenter en mycket 

viktigt del i denna typ av studie.  Innan vi går vidare med insamlingen av data redovisar vi 

vilka egenskaper som respondenterna har gemensamt. Respondenterna möter dessa 

kriterier: 

• Alla respondenter är mellan 14-16 år gamla. 

• Respondenter studerar på en högstadieskola i Jönköping. 

• Respondenter har varit bekanta med internet under största delen av sitt liv och 

använder det regelbundet. 
 

I en kvalitativ studie, med intervju som insamlingsmetod och som undersöker respondentens 

syn på ett fenomen, är det viktigt att få fram olika perspektiv (Brinkmann & Kvale, 2015). 

Vi har valt att intervjua sexton ungdomar, uppdelade i fyra separata fokusgrupper. Denna 

åldersgrupp valdes därför att de är mycket aktiva på internet och i synnerhet på Youtube 

(internetstatistik.se, 2015). 

Ungdomarna valdes från flera klasser i årskurs nio vid samma högstadieskola. Vi valde att ha 

hälften pojkar och hälften flickor som respondenter eftersom vi i tidigare studier sett att 

åsikter om censur skiljer sig något åt mellan könen. Ungdomarna valdes ut av sina respektive 

klassföreståndare utifrån våra önskade kriterier. 

 

6.2. Insamlingsmetod: Kvalitativ intervju i fokusgrupp 

I boken Kvalitativa metoder redogör Synneve Dahlin-Ivanoff (2015) för principerna i 

fokusgruppsmetoden. Fokusgrupper kan användas för att undersöka olika fenomen och är en 

öppen metod som uppmuntrar deltagarna att utveckla sina synpunkter kring ämnet som står 
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i fokus. Det innebär att en mindre grupp individer möts och diskuterar det ämne och de 

frågor som forskaren vill få svar på. Fördelen är att respondenterna diskuterar och förser 

forskare med flera olika perspektiv. Forskaren kan bilda en uppfattning om de åsikter 

gruppen delar kollektivt. Fokusgrupper sätts samman på grund av att de har något 

gemensamt som är av intresse för forskare, till exempel att de är från en särskild plats eller är 

i samma ålder. Trots det är skillnader inom fokusgruppen viktiga och det kan vara saker som 

respondenternas kön eller yrke. Den ideala storleken på en fokusgrupp är mellan 4 till 8 

respondenter. Vid arbete med specifika målgrupper räcker fyra till fem fokusgrupper för att 

samla in tillräckligt med empiri. 

 

I denna studie följde intervjuerna i fokusgrupperna ett semistrukturerat 

tillvägagångssätt.  En semistrukturerad intervju utgår från förberedda, färdiga frågor, men 

tanken är att genom frågorna “kasta in en boll i gruppen” för att få igång diskussionen mellan 

respondenterna. Gruppen diskuterar sedan kring ämnet och samtalsledaren har möjlighet att 

ställa följdfrågor som inte är förberedda i förhand (Dalen, 2007). En konsekvens av denna 

metod kan bli att respondenterna börjar prata i munnen på varandra, vilket kan göra att både 

samtalet och transkriberingen blir kaotiska. Därför har fokusgruppens ledare ett ansvar att se 

till att leda samtalet och hitta en balans där alla respondenter får komma till tals (Hansen & 

Machin, 2013). 

 

Vi genomförde våra fokusgruppsintervjuer på en högstadieskola. De var två pojkar och två 

flickor i varje fokusgrupp. Vi började med att visa dem två videoklipp för att få igång 

diskussionen kring censur och för att bryta isen mellan oss samtalsledare och våra 

respondenter. Efter det gick vi över till att ställa frågor som gruppen sedan diskuterade 

sinsemellan. Samtalsledaren kunde uppmuntra och föra diskussionen vidare med frågor som 

kom upp under samtalets gång. När gruppen hade diskuterat färdigt ställdes en ny fråga och 

proceduren upprepas fram tills att alla de förberedda frågorna var ställda. Efter varje 

fokusgrupp hade vi en paus på 15-30 minuter där vi utvärderade hur intervjun hade gått. Vi 

gjorde små ändringar i pauserna, bland annat hur vi skulle placera inspelningsutrustningen 

för att få bästa möjliga ljudkvalié.  

 

6.2.1. Inledande test-intervju 

Dalen (2007) menar att en studie som bygger på empiri från intervjuer först borde gå genom 

en testgrupp innan den genomförs. Innan fokusgrupp intervjuerna genomfördes testades 

därför metod och frågeställning i en intervju med två kvinnliga högskolestudenter. Detta gav 

möjlighet prova intervjufrågorna i testintervjuer. Samtidigt inspirerade dessa diskussioner 
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till flera nya frågeställningar. Vi diskuterade bland annat frågan om censur av 

rekryteringsvideor från terroristgrupper. De förberedande test intervjuerna gjorde det 

möjligt att bli bättre förberedd inför fokusgrupperna med högstadieeleverna och irrelevanta 

frågor kunde sållas bort. 

 

6.2.2. Frågeställningen i fokusgrupperna 

De frågor vi ställer till fokusgrupperna är konstruerade för att besvara studiens 

frågeställningar och syfte. Vi har försökt att ställa öppna frågor för att få igång en diskussion 

och få fram så många tankar och synpunkter som möjligt. För att se de frågor som vi utgick 

från inom fokusgrupperna, se bilaga 1. 

 

6.3. Visuellt hjälpmedel: YouTube videor 

Innan intervjun gavs en kort presentation av ämnet som studeras. En del av denna 

presentation är visningen av två videoklipp hämtade från YouTube. Ett effektivt sätt att 

stimulera en publik är med hjälp av visuella hjälpmedel (Lucas, 2009). Bild- eller 

videomaterial ökar respondenternas förmåga att förstå och bli intresserad av ämnet som 

diskuteras. Upplevelsen var att det visuella hjälpmedlet fungerade bra som stöd under 

intervjun och att det gav ungdomarna en utgångspunkt i deras respons. Klippen i sig var inte 

centrala delar av uppsatsen, utan de användes endast för att ge respondenterna en 

uppfattning om censur på YouTube och vad det kan innebära. 

Båda videoklippen ligger ute på YouTube. De är tagna från den första säsongen av TV-serien 

The Wire som visades på HBO i USA från år 2002 (IMDB, u.å.). Klippet i fråga utgör en scen 

som vi själva bedömt innehåller känsligt material i form av ett stort antal svordomar. Det är 

ett innehåll som skulle hamna under granskning i en kontext som kräver vårdat språk, likt 

YouTubes nya riktlinjer. Klippen är två versioner av samma scen, en ocensurerad version och 

en version där varje svordom suddats ut med pip-ljud av användaren som laddat upp 

videoklippet. 

 

6.4. Analysmetod - Kvalitativ dataanalys 

I denna del av metodkapitlet redogör vi för i delar ur kvalitativ dataanalys enligt Analyzing 

Qualitative Data av Ellen Taylor-Powell och Marcus Renner och Social Research Methods av 

Alan Brymans och som är relevanta för vår studie. 
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Huvuddelen av analysen i vår studie använder “kodning” för att organisera och utvinna 

mening ur den insamlade empirin. Kodning innebär i detta sammanhang identifiering av 

gemensamma element som förekommer genom en text (Bryman, 2012). Efter noggrann 

genomläsning av transkriberingarna från våra intervjuer identifieras koder bland 

respondenternas svar. Efter ytterligare genomläsning plockas ett antal stycken och 

formuleringar ut och placeras i kategorier. Kodningsprocessen är en flytande process, vilket 

innebär att man kan återgå till tidigare steg om det blir nödvändigt (Taylor-Powell & Renner, 

2003). Vi var noga bekanta med vår empiri efter att ha genomfört fokusgruppintervjuerna 

och transkriberingen av dem.  

 

6.4.1. Kodning och kategorisering av data 

Själva kodningen, vilket här benämns som “kategorisering", försöker skapa mening genom 

att behandla orden i texten på följande sätt (Taylor-Powell & Renner, 2003). Vi 

organiserar  innehållet i transkriberingarna i sammanhängande kategorier som både 

sammanfattar och ger mening till texten. Varje kategori ger studien ett understöd för 

konceptualisering av empirin, och kan beröra processer, skillnader, etc. (Löfgren, 2013). 

Taylor-Powell och Renner (2003) beskriver vad de kallar för preset categories. Detta skiljer 

sig från kategorier som identifieras under läsningen, det vill säga emergent categories. Med 

preset categories kan vi själva formulera en lista med kategorier som vi kan leta efter under 

genomläsningen av våra transkriberingar. Vi behöver alltså inte välja mellan preset eller 

emergent categories. Vi analyserar texten med ett antal förvalda kategorier och kan lägga till 

fler i efterhand ifall vissa delar av den insamlade empirin inte passar in. Detta är även en 

effektiv metod för att identifiera subkategorier. 

 

Under arbetet med kategorisering av texten kan flera, mindre framträdande kategorier 

identifieras, s.k. subkategorier. Ett exempel på detta kan vara: Frågan “Vilka är fördelarna 

hos internetcensur” kan mynna ut i kategorier som “Fördelar för konsumenter”, “Fördelar för 

producenter” eller “Fördelar för samhälle”. Kategorin “Fördelar för konsumenter” skulle 

kunna mynna ut i subkategorier som beskriver vilka typer av fördelar det kan rör sig om, t ex 

“säkerhet”, “stabilitet”, etc. (Taylor-Powell & Renner, 2003) 

 

Vi har i denna studie valt att skapa särskilda koder till varje kategori som vi formulerar. Varje 

kategori kopplas till olika siffror och bokstäver som gör att lättare organisera vår empiri. 

Till exempel: 1A kan indikera den första kategorin i grupp 1. Koden placeras bredvid 

motsvarande kategori i texten. Varje kategori som formuleras och används i uppsatsen 
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kommer att presenteras med samhörande empiri. Detta steg fortsätter tills att alla relevanta 

kategorier namngetts och inga fler kan identifieras (Taylor-Powell & Renner, 2003). 

 

Under kodningen är det lätt att fokusera allt för mycket på små detaljer. Eftersom vi är 

intresserade av helheten försöker vi istället ta reda på vad allt tillsammans innebär och vad 

som är viktigast. Vi som forskare vill därmed ta ett steg tillbaka för att få en överblick av vår 

insamlade data. Detta kallas för “tolkning av data”, då analysen får mening och betydelse 

(Taylor-Powell & Renner, 2003).  

 

När data kategoriseras kommer mönster och samband hittas, både inom och mellan de olika 

kategorierna. Vissa kategorier förekommer ofta tillsammans i samma svar. Detta kan 

indikera att kategorierna berör likartade ämnen eller att det finns andra förhållanden dem 

sinsemellan. Våra respondenter kan kanske inte tala om “saker som borde censureras” utan 

att nämna “våld” eller “grovt språk” i samma mening och de båda termerna kan ligga i olika 

kategorier (Powell & Renner, 2003). 
 

6.4.2. Disposition i resultatet 

I resultatet presenteras det insamlade materialet. Vi har bifogat transkriberingarna i deras 

ursprungliga form i bilaga 2 till 5. Vi använder förvalda kategorier (preset categories) som är 

direkt baserade på frågorna som vi utgick från under intervjutillfället med fokusgrupperna 

(se bilaga 1). Detta innebär ändå inte att varje kategori är begränsad till den respons som 

följde direkt efter den motsvarande frågeställningen. Eftersom intervjumetoden var 

semistrukturerad var respondenterna öppna med sina svar och skiftade ofta mellan olika 

ämnen. 

 

Vår studie har två centrala frågeställningar. De kategorier som förväntas ge svar på den första 

frågeställningen tilldelas siffran 1. De kategorier som förväntas ge svar på studiens andra 

frågeställning tilldelas siffran 2. För att skilja på de kategorier som tilldelats siffran 1 gav vi 

dem en bokstav. De blev indelade i 1A, 1B, 1C och 1D. Vi gjorde samma sak för att skilja de 

kategorier som fått siffran 2, det vill säga 2A, 2B, 2C, 2D, 2E och 2F.  Vi kunde endast 

formulera en subkategori i denna studie. Den är underordnad kategori 2A och fick koden 2A-

1. 

 

6.4.3. Studiens centrala frågeställningar 

• (1) Hur uppfattar svenska ungdomar känsligt innehåll på YouTube? 
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• (2) Vilka åsikter har svenska ungdomar om att våld, politik och språk kan censureras 

på YouTube? 
 

6.4.4. Förbestämda kategorier ur frågeställningen i fokusgrupperna 

• (1A) Vad tycker ni om innehållet i videoklippet? 

• (1B) Vad tycker ni om YouTube och det känsliga material som läggs upp där? 

• (1C) Vad tycker ni om att användare på YouTube som lägger upp känsligt innehåll 

förlorar rätten att generera reklamintäkter? 

• (1D) Tror ni att YouTubes nya riktlinjer mot känsligt innehåll kommer att göra 

hemsidan mindre attraktiv för er? 

• (2A) Vad tycker ni om att YouTube censureras? 

        (2A-1) Förtryck av minoriteter     

• (2B) Vad tycker ni om att Youtube skulle kunna införa regler anpassade för Sverige? 

• (2C) Vad tycker ni om censur av politiskt innehåll på YouTube? 

• (2D) Vad tycker ni om att våldsamma videor med bland annat fotbollshuliganer eller 

slagsmål som laddas upp på YouTube utsättas för censur? 

• (2E) Vad tycker ni om att rekryteringsvideor från terrorgrupper som IS censureras på 

YouTube? 
 

6.4.5. Koppling till teoretiskt ramverk 

Teorierna som redovisats i denna uppsats: Encoding/decoding modellen och den pålitliga 

kommunikationsprocessen, utgör grunden till analysen av den kodade och kategoriserade 

empirin i denna studie. Enligt dokumentet The Use of Qualitative Content Analysis in Case 

Study Research av Florian Kohlbacher (2006) är en av styrkorna hos kvalitativ dataanalys 

möjligheten att låta teorin ligga som grund för analysen. Denna typ av metod utgör ett 

passande underlag för att pröva hållbarheten hos antaganden som existerar inom det 

teoretiska ramverket och sedan bidra till det. 

 

6.5. Metodreflektion 

Tanken med att genomföra fokusgrupper med öppna frågor är att få tag i olika tankar och 

åsikter. Respondenterna ges en chans att utveckla sina tankar och reflektera tillsammans 

med andra, vilket ökar möjligheten att få tag i flera olika perspektiv. Fördelen är att det ger 

mycket empiri som kommer spontant från respondenterna. Nackdelen är att intervjun lätt 

kommer in på sidospår som är irrelevanta för undersökningen. 
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Vi visade ett videoklipp i början av intervjuerna och ställde sedan en fråga vad de tyckte om 

klippet. Detta var för att få igång diskussionen i gruppen angående YouTube och censur. 

Frågan vad de “tyckte om klippet” var aldrig relevant för studien men den fungerade väl som 

visuellt hjälpmedel och det gav fokusgrupperna något att diskutera. Det hade säkert gått att 

genomföra de semistrukturerade intervjuerna utan att visa något klipp men det bröt isen 

mellan moderatorn och respondenterna i fokusgrupperna. 

 

Inför frågan om politisk censur angavs ett konkret exempel, att tagga “Hillary Clinton” och 

“jail” för att få ett klipp borttaget. Vi visste inte hur väl insatt en grupp 15 åringar skulle vara i 

politik på YouTube och vi antog att det skulle underlätta diskussionen. Det kan dock ha varit 

ledande för respondenterna. 

 

Vid frågan om vad de tyckte om användare som inte kunde generera intäkter på YouTube på 

grund av känsligt innehåll gavs en förklaring innan frågan. Detta eftersom det var ett nytt 

fenomen som respondenterna förmodligen inte var medvetna om. Det visade sig att flera 

respondenter var medvetna om situationen men det påverkade inte respondenternas svar. 

Det var stundtals svårt för moderatorn att leda gruppen, då det ofta var en eller två i 

fokusgruppen som pratade mycket och att andra som var tystare. Det hade kanske kunnat 

komma fram fler utsagor om alla hade kunnat få komma till tals. Frågorna vi ställde hade 

kunnat vara både rakare och enklare formulerade. 

 

Testintervjun genomfördes med två vuxna kvinnor i 30-årsåldern. Det gick bra och vi kände 

oss säkra inför intervjuerna av ungdomar i fokusgrupper. Det visade sig vara stor skillnad 

mellan att intervjua personer i 30-årsåldern och fyra stycken ungdomar i yngre tonåren. De 

tog längre tid att reflektera innan de svarade. Ungdomarna i fokusgrupperna var snabbare att 

svara, ibland nästan i munnen på varandra. 
 

Vår metod med kvalitativa semistrukturerade intervjuer i fokusgrupper är inte tillräckligt 

omfattande för att producera några generaliserbara resultat. Resultat gäller för de 

intervjuade ungdomarna och deras syn på censur i allmänhet.  
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7. Resultat  

 

7.1. Sammanfattning av kategorier 

Här presenterar vi våra resultat genom de förvalda kategorier (preset categories) som är 

direkt baserade på frågorna vi utgick från i fokusgruppintervjuerna. Vissa kategorier har färre 

utsagor och fokus i resultatredovisningen kommer ligga på de som besvarar uppsatsens 

frågeställningar och syfte. 

 

7.1.1. Vad tycker ni om innehållet i videoklippet? (1A) 

Intervjuerna inleddes med att vi visade två versioner av samma YouTube-klipp som visuellt 

hjälpmedel. Det ena versionen innehöll ocensurerade svordomar medan den andra hade 

täckte dem med pip-ljud. Reaktionerna blev starkast på klippet med pip-ljud då det av 

fokusgrupperna upplevdes som störande. Klippet med svordomar upplevdes humoristiskt 

och inte stötande bland de fokusgrupper som fick se det. I alla fyra fokusgrupper noterade 

respondenterna att videomaterial som använder mycket svordomar blir till en ointressant 

röra i censurerad form. 

 

7.1.2. Vad tycker ni om YouTube och det känsliga material som läggs upp 
där? (1B)  

Respondenterna använder YouTube i stort sett dagligen. Deras gemensamma uppfattning var 

att det fanns ett personligt ansvar för vilket material som YouTube-användare valde att titta 

på. De ansåg att ingen är tvingad att titta på känsligt innehåll. De tog upp möjligheten att 

rapportera till YouTube om klipp med olämpligt innehåll och ansåg att lösningen fungerade 

väl. Några tog upp att de lagar som gäller i samhället även borde gälla på YouTube. 

 

Flera av grupperna tog upp åldersrestriktioner av känsligt innehåll för barn som en positiv 

funktion på YouTube. Ett antal av killarna i fokusgruppen anmärkte på hur lätt de själva 

kringgått ålderspärren när de var yngre. Ingen av grupperna upplevde svordomar som ett 

problem. Alla framhöll svordomar som något vardagligt och en naturlig del av språket. 
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7.1.3. Vad tycker ni om att användare som lägger upp känsligt innehåll 
förlorar rätten att generera reklamintäkter? (1C) 

Här tar fler av respondenterna upp att de anser att YouTube-användare borde få svära 

eftersom det är en del av deras personlighet. De tar inte åt sig av att youtubers svär då det 

inte är riktat till dem personligen och de inte känner sig träffade. Flera tar upp att de tror att 

youtubers som använt mycket svordomar kommer att tappa följare som en följd självcensur. 

Några har märkt skillnad genom att youtubers de följer har fått sluta använda svordomar. De 

tycker att sponsorerna och de som gör reklam skulle kunna göra research och själva välja bort 

enskilda youtubers de inte vill förknippas med. En av respondenterna uttryckte att: 

“Svordomarna är vardagliga och utan dem blir det ingen yttrandefrihet”. Flera respondenter 

anmärkte att rasistiska klipp var något negativt. 

 

Jag kollar jättemycket på YouTube, en som heter Jenna Marbles för exempel, ja hon 

är ju jättestor. Men hon har ju fått en massa klipp censurerade för hon har svär för 

mycket. Men asså om man kollar på henne som jag som älskar henne. Då är det ju 

bara såhär, asså det är en del av henne eller vad man säger. Det är ju det som gör 

att det också blir roligt för det blir lite äkta, typ. 

 

7.1.4. Tror ni att YouTubes nya riktlinjer mot känsligt innehåll kommer att 
göra hemsidan mindre attraktiv för er? (1D) 

En av respondenterna svarade att om innehållet han är van vid på YouTube skulle försvinna 

på grund av riktlinjerna så skulle han byta till andra videotjänster. Han sade att: “Det är ju 

bara för mig att gå över till någon annan. Det är ju bara en tidsfråga ifall de fortsätter. Då 

finns det ju folk som faktiskt kommer att lämna och byta till andra grejer.” 

 

7.1.5. Vad tycker ni om att YouTube censureras? (2A) 

Alla grupper var emot censur av svordomar.  Att begränsa ett vardagligt språk, där 

svordomar ingår, minskar yttrandefriheten. De tog upp att amerikanare tycks göra en större 

sak av svordomar än svenskar. De tyckte att rasistiska klipp och grovt våld inte var 

acceptabelt. 

 

Ah det blir ju vardagligt språk för om ingen, asså om dom ska börja ta bort allt som 

svärs eller är lite såhär, så då blir det ju som att man inte får lägga ut någonting. 

Då blir det ju liksom ingen såhär yttrandefrihet eller vad man säger asså. Jag 

tycker ju man borde få säga vad man vill. 



 
 

24 

 

Flera personer tog upp att som klipp som kränker eller hotar etniska grupper och enskilda 

individer borde tas bort från YouTube. YouTube har ett åldersfilter som skyddar yngre 

användare från klipp med starkt innehåll och de som är vuxna kan själva avgöra vad de vill 

se. En respondent tog upp att censur kan vara verkningslös eftersom det går att linda in saker 

i språket så att det inte bryter mot regelverket. De tar upp att klipp borde få vara kvar om de 

inte bryter mot några lagar vi har i samhället. En respondent tar upp att censur kan hindra 

utvecklingen i länder som Saudiarabien eftersom de inte exponeras för hur livet är i andra 

delar av världen. 

 

Subkategori: Förtryck av minoriteter (2A-1) 

Ofta genom intervjutillfällen kom förtryck av olika minoriteter på tal, med allt från homofobi 

till religiöst förtryck. Respondenterna kunde enas om att folk i allmänhet har rätt att uttrycka 

sina åsikter, förutsatt att de inte är riktade mot särskilda individer eller folkgrupper i syftet 

att kränka.  

 

7.1.6. Vad tycker ni om att Youtube skulle kunna införa regler anpassade 
för Sverige? (2B) 

Respondenterna såg inte ett YouTube med separata regler för enskilda länder som ett 

alternativ. De ansåg snarare att det var rättvist med samma regler över hela världen. De tog 

upp länder som Saudiarabien förmodligen hade haft kraftig censur med egna nationella 

riktlinjer. 

 

7.1.7. Vad tycker ni om censur av politiskt innehåll på YouTube? (2C) 

I alla fyra grupper var respondenter överens i frågan om censuren av politik. Möjligheten att 

dela politiska åsikter är länkat till yttrandefrihet och det är viktigt att alla människor kan göra 

sin röst hörd. Ifall YouTube drev en nolltolerans mot politiskt innehåll skulle det vara ett slag 

mot yttrandefriheten. Ifall YouTube väljer att blockera en viss typ av innehåll och ignorera 

andra typer av innehåll så skulle dessutom sända ett budskap om att YouTube kan bestämma 

över vilka åsikter som är acceptabla och vilka som inte är det. En av respondenterna menar 

att många använder just YouTube för att göra sin röst hörd, eftersom det är ett socialt 

medium likt Facebook och Twitter. Att censurera politik på YouTube skulle vara det samma 

som att censurera någon av de andra stora social medierna, vilket respondenterna anser 

skulle vara mycket konstigt i dagsläget. 
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Antingen så tillåts all politik eller så tillåts ingen politik, och jag tycker då att det är 

lättare, troligen, för YouTube… Eh, att tillåta all politik. Även om jag inte håller med 

alltid. 

 

Vissa av respondenterna uttryckte ändå att även om politiska kommentarer borde tillåtas så 

borde det ske inom vissa gränser eftersom det finns en laglig gräns för vad som får sägas i 

allmänheten. En av tjejerna menar att man inte kan driva en nedlåtande eller rentav radikal 

politisk agenda mot särskilda individer eller folkgrupper utan att möta samma konsekvenser 

som de skulle ha gjort utanför YouTube. En av killarna betvivlar ändå att YouTube kan 

reglera politiska kommenterar på ett effektivt sätt ifall de håller fast vid riktlinjerna. 

Mängden videor som laddas upp varje dag gör det svårt att filtrera alla användare med 

åsikter som kan klassas som “känsliga”. 

 

7.1.8. Vad tycker ni om att våldsamma videor med bland annat 
fotbollshuliganer eller slagsmål som laddas upp på YouTube utsättas för 
censur? (2D) 

Respondenterna skiljer mellan mildare våld och grovt våld. En av tjejerna menar att mindre 

saker, som till exempel en käftsmäll kan vara undantag, medan grövre handlingar som videor 

där folk misshandlas mot sin vilja absolut borde censureras. Hon säger att “Riktigt våld blir 

som en spegel av verkligheten, och den verkligheten är ju inte det vi vill se”. Av denna 

anledning borde videor med grovt våld censureras på YouTube över bland annat svordomar, 

eftersom fysiska handlingar är mycket kraftigare.  

 

Andra respondenter förklarade att våld inte borde avlägsnas helt från YouTube, eftersom är 

en del av verkligheten. Huliganslagsmål eller sammanhang där våldet är ömsesidigt och inte 

direkt “grovt” är acceptabelt eftersom det är så som världen ser ut. De anser att istället för att 

censurera eller införa riktlinjer mot denna typ av våld borde YouTube se till att det inte är det 

första man ser när man besöker hemsidan. De anser även att våldsamt innehåll inte borde 

vara lika tillgängligt för de som inte söker efter det. 

 

7.1.9. Vad tycker ni om att rekryteringsvideor från terrorgrupper som IS 
censureras på YouTube? (2E) 

Samtliga respondenter delade åsikten att klipp som laddas upp av IS, allt från subtila 

rekryteringsvideor till avrättningsvideor, borde begränsas och vara YouTubes högsta 

prioritet. Även om det inte rör sig om en direkt förekomst av känsligt innehåll så är 
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rekryteringsvideor det samma som en uppmaning till våld och mord. En av killarna menade 

att medan det är oklart vilken påverkan svordomar och våld har på folk är det ett faktum att 

folk som sett rekryteringsvideor faktiskt har anslutit sig till terrorgrupper. 

 

Fast om dom lägger upp en rekryteringsvideo, då är det inte för att underhålla nån 

som sitter hemma och bara “aja, jag kollar lite på den här i underhållningssyfte”. 

Utan då är det ju folk som kollar på det funderar ju verkligen på att åka ner och 

kriga och bidra till att vara med i en terroristgrupp och kan asså såhär mörda folk 

liksom. 

 

I en av fokusgrupperna gav en av tjejerna en åsikt som var annorlunda från resten av 

respondenterna. Enligt henne skulle rekryteringsvideor av den typ som laddas från IS inte 

plockas ner eftersom de gör det möjligt att se levnadsförhållanden hos folk som kidnappats 

av terrorgrupper som IS. Hon anser även att dessa typer av videor låter människor se att IS 

inte är ett “paradis”. Likt de andra tycker respondenten ändå att YouTube borde ha som 

prioritet att minska tillgängligheten hos videor med grövre innehåll, såsom 

avrättningsvideor. 

 

7.2. Analys 

I denna del av studien kopplar vi det teoretiska ramverket till empirin. Vi skiljer mellan de 

två frågeställningarna som utgör grunden för studien. De presenteras i förhållande till de två 

teoretiska ramverken i denna studie: Stuart Halls ”Encoding/decoding-modell” och Ulf 

Petäjäs ”Den pålitliga kommunikationsprocess”. Inom båda teorierna delas analysen mellan 

de kategori 1 (kategori 1A-1D) och kategori 2 (kategori 2A-2F). 

 

7.2.1. Förhållande till känsligt innehåll (1) enligt Encoding/Decoding 

Encoding/decoding modellen utgår från att det existerar ett budskap ska kunna avkodas av 

en eller flera mottagare (Hall, 1999). I detta sammanhang har YouTube en egen uppfattning 

om hur deras publik ställer sig mot vad de själva definierar som känsligt innehåll. Genom 

riktlinjer som de själva ställt för hemsidan definierar YouTube detta som “svordomar”, 

“våld”, “sexuellt innehåll” och “politiska kommentarer” (YouTube, u.å.). Genom att ställa 

empirin från fokusgrupperna mot encoding/decoding modellen kan vi identifiera huruvida 

svenska ungdomar i högstadieåldern avkodar olika typer av känsligt innehåll på ett 

dominerande, förhandlande eller oppositionellt sätt. På så sätt ser vi hur de personligen 
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förhåller sig till innehållet i fråga och huruvida de överhuvudtaget uppfattar det som 

“känsligt”. 

 

Fokusgrupperna visar i överlag en förhandlande inställning till de olika exemplen som gavs 

om känsligt innehåll. Trots missnöje med censur som ett koncept finns det nästan ingenting 

som inte är förhandlingsbart inom fokusgrupperna. Respondenterna är mestadels överens 

om att olika typer av känsligt innehåll kunde mötas på olika sätt beroende på sammanhanget. 

Det förhandlade förhållningssättet blir som mest tydligast när varje grupp föreslår hur 

känsligt innehåll borde bemötas på YouTube. Problemet med känsligt innehåll kan lösas ifall 

YouTube-användare väljer att ignorera det och undviker suspekt videomaterial när de 

besöker sidan. I flera av fokusgrupperna framförs även det faktum att YouTube redan har 

åldersrestriktioner som skyddar yngre användare, och ett flaggningssystem som hanterar 

förekomsten av alltför stötande innehåll. Användarna ger på det hela intrycket att situationen 

inte är i behov av restriktion eller nolltolerans, utan snarare människors förmåga att använda 

sitt eget sunda förnuft. 

 

När vi presenterar restriktioner som drivs av YouTube bland dess användare, som ett 

exempel på censur, skiftar respondenterna ståndpunkt. Hall (1999) menar att orsaken bakom 

en oppositionell avkodning ofta ligger i mottagarens sociala bakgrund och/eller deras 

ideologiska referensram. Respondenterna pekar huvudsakligen på att “svordomar är 

vardagliga” och personer som inte längre är tillåtna att använda dem i underhållningssyfte 

förlorar den delen av deras personlighet som gör dem värda att titta på. Av detta kan vi dra 

slutsatsen att ungdomarna är präglade av en mer liberal kontext. Med tanke på 

restriktiviteten och regelverken som historiskt sett riktats mot internet i USA, där bland 

annat YouTube har sitt ursprung, kan vi dra slutsatsen att ungdomarnas svenska bakgrund 

kan vara en påverkande faktor. Vi kan även spekulera att det finns en relevant åldersskillnad 

mellan våra respondenter och de som gav upphov till restriktionerna. 

 

Överlag är det sällan som respondenterna i denna studie hade helt olika åsikter och 

diskussionerna mellan dem var mer en ansats att presentera nya fakta än att debattera olika 

ståndpunkter. En trolig förklaring kan vara respondenternas ålder. I yngre tonåren är det 

ofta viktigt att smälta in och att inte ha en alltför avvikande uppfattning som majoriteten eller 

ledaren i gruppen. Detta är inte särskilt förvånande, då Hall (1999) menar att faktorer som 

påverkar sättet som människor avkodar budskap inkluderar allt från kulturell bakgrund till 

personlig erfarenhet. Eftersom vi valde att intervjua ett antal individer, som vi uppfattade 

komma från liknande sociala och kulturella bakgrund, delar de uppfattningar om vilken typ 

av innehåll som upplevs som känslig” och hur det bäst ska bemötas. Det är ingen stark 
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representation av det svenska perspektivet, men kan ändå ses som en utgångspunkt i vår 

förståelse av svenska ungdomar i högstadieåldern. 

 

7.2.2. Åsikter om vad som borde censureras (2) enligt Encoding/Decoding 

I frågan om vad som borde censureras finns det ingen direkt tydlig linje eller åsikt. 

Respondenterna visade överlag ett förhandlande förhållningssätt till alla typer av innehåll. 

Samtliga fokusgrupper visar först en oppositionell inställning till censur som blockerar alla 

typer av svordomar, då de anses blivit en del av vardagsspråket. Därefter framträder dock en 

förhandlande inställning. Respondenterna resonerar att svordomar som uttryckligen riktas 

till särskilda individer eller grupper på ett sätt som bryter mot svensk lag kan vara föremål för 

censur. Respondenterna visar en förhandlande inställning till censur av svordomar som 

avsiktligt kränker folk baserat på deras etnicitet eller sexuella läggning.  

 

Censur av politiskt innehåll bemöts också på ett förhandlande sätt. Inledningsvis uttrycker 

respondenterna att politiska åsikter, likt svordomar, inte borde censureras överhuvudtaget. 

Man menar att dessa är kopplade till yttrandefrihet, vilket tyder på en oppositionell 

ståndpunkt. Efter diskussion om vad obegränsad yttrandefrihet innebär blir inställning 

gradvis mer förhandlande. Censur av allt politiskt innehåll ses som fel, men fokusgrupperna 

är överens om att det är absolut nödvändigt då t.ex. Vissa YouTube-användare försöker driva 

en xenofobisk eller extremistisk form av politik. Likt diskussionen kring grovt språk är det 

ändå ingen som direkt vill eller kan dra en gräns för vad som gör ett innehåll nödvändigt att 

blockera. Exemplen som ges är vaga och ger intrycket att alltför känsligt innehåll kan 

identifieras genom “sunt förnuft”. 

 

I frågan om våld fortsätter den förhandlande inställningen. Man menar att den avgörande 

faktorn som gör att våldsamt innehåll kan tolereras eller inte, är ifall de som utsätts för våldet 

“är med på det”. Respondenterna menar att ett medgivande innebär att det inte finns något 

egentligt behov av censur. Särskilt grovt våld borde dock definitivt censureras i alla 

sammanhang. Fokusgrupperna drar slutsatsen att censur av grova våldshandlingar, 

tillsammans med våld riktat mot motvilliga människor, borde vara en prioritet bland alla 

typer av godtagbar censur. Respondenterna har dock svårt att formulera någon definition av 

vad som är grovt våld. 

 

Diskussionen kring frågan om vart gränsen går för våldsamt innehåll fortsätter in i en 

diskussion kring mer extrema typer av innehåll och huruvida de borde censureras. Även om 

en förhandlande avkodning har varit mest framträdande kan alla fyra fokusgrupper komma 
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överens om att särskilt videomaterial med extrema fall av grovt våld eller uppmaning till 

grovt våld inte var lämpligt för någon tittare, oberoende av ålder. Exempel som diskuterades 

var bland annat avrättnings- och rekryteringsvideor som stundom laddas upp av IS på 

YouTube. I detta sammanhang avkodar respondenterna hemsidans riktlinjer på fullkomligt 

hegemoniskt/dominerande sätt och stöder censuren av innehåll som kommer från 

internationellt erkända terroristorganisationer. Detta är inte ett oväntat resultat, men 

samtidigt visar det att i särskilda sammanhang finns det en tydlig gräns för vad som 

acceptabelt. 

 

I överlag är synen på vilken typ av innehåll som borde censureras förhandlande. I samtliga 

exempel på censur av känsligt innehåll är inte respondenterna beredda att acceptera 

villkorslös censur. I enlighet med Hall (1999) präglas denna förhandlade avkodning av att 

respondenterna förhandlar om villkoren kring typen av innehåll som kan accepteras och som 

borde censureras. Den gemensamma nämnaren är att bland annat svordomar, våld och 

politiskt laddat innehåll kan accepteras så länge de inte överskrider en viss gräns, vilken dock 

är otydlig. Halls (Ibid.) teori säger även att en förhandlande avkodning tenderar att vara fylld 

med motsägelser. Respondenterna i alla fokusgrupper inledde ofta sina redogörelser med att 

ställa sig i stark opposition till all form av censur. Diskussionen som följde efteråt 

tydliggjorde ändå flera exempel då känsligt innehåll kunde vara i behov av censur, varvid 

respondenterna ändrade sin ståndpunkt. Ifall ungdomarna blivit ombedda att välja mellan 

censur eller ingen censur av känsligt innehåll som svordomar kunde de omedelbart och utan 

eftertanke svarat: “Nej, eftersom det bryter mot rätten till yttrandefrihet”. Efter en längre 

diskussion framkommer att känsligt innehåll kan nå en punkt då restriktion av någon form är 

en berättigad. 

 

7.2.3. Förhållande till känsligt innehåll (1) enligt den pålitliga 
kommunikationsprocessen 

 

När respondenterna visades två olika versioner av samma klipp, ett med pip-ljud istället för 

svordomar och ett i ursprungsversionen med svordomar, var de eniga i sin kritik mot klippet 

med pip-ljud. De upplevde klippet med svordomar som mer humoristiskt än stötande. De 

påpekade att klippet där ett pip ersatt svordomar var svårare att förstå. Det visar att 

respondenterna föredrar att bilda sin egen uppfattning om innehåll istället för att på förhand 

få det censurerat. Petäjä påtalar att möjligheten att bilda sin egen uppfattning är central för 

den pålitliga kommunikationsprocessen. Pipet blir ett hinder mellan sändare och mottagare 

och minskar därför pålitligheten i kommunikationsprocessen. 
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Flera alternativ till censur tas upp av respondenterna. De framhåller att det finns ett 

personligt ansvar för vilka klipp en person väljer att titta på. Respondenterna pratade om 

möjligheten att anmäla material som olämpligt redan finns och fungerar på YouTube. Ett 

annat av alternativ, som redan finns på Youtube, är åldersrestriktion för barn av klipp med 

känsligt innehåll. Respondenterna var klara över att inget av de tre nämnda exemplen 

fungerade perfekt, men att ändå var att föredra framför restriktioner av känsligt material. 

Man ställde sig mest frågande till censur av språket. Respondenterna såg språkcensur som 

bakåtsträvande och ansåg att svordomar är något vardagligt. När YouTube bestämmer att ord 

som uppfattas som vardagliga ska censureras påverkas sannolikt den pålitliga 

kommunikationsprocessen negativt. 

 

Förbudet mot svordomar har redan börjat påverka hur respondenterna upplever YouTube då 

flera av de YouTubers de följer har slutat använda svordomar. Man anger att följden är att de 

inte uppfattas som lika genuina eller roliga och riskerar att tappa följare på grund av den 

påtvingade självcensuren. Ifall YouTubers byggt upp en skara som följer dem genom att vara 

frispråkiga, kan man troligen anta att skaran minskar om de censureras. Respondenterna 

föreslår att annonsörer borde välja bort enskilda YouTubers som de inte vill förknippas med 

istället för att YouTube inför regler som går ut över alla. Det går säkert göra liknande 

uttalanden med ett språk utan svordomar men respondenterna trycker på att de vill att 

valmöjligheten att bruka svordomar ska finnas. Här blir det tydligt att man anser att 

YouTube begränsar yttrandefriheten hos sina användare och effekten blir starkt negativt för 

den pålitliga kommunikationsprocessen. 

 

Vid intervjun framkommer att man anser att YouTube löper risk att reglera sina användare 

för hårt, och att YouTube väljs bort för andra mindre restriktiva plattformar. Enligt en av 

respondenterna är det självklart att söka andra platser för videoinnehåll om YouTube blir för 

kraftigt censurerat. 

 

7.2.4. Åsikter om vad som borde censureras (2) enligt den pålitliga 
kommunikationsprocessen 

Petäjäs (2006) pålitliga kommunikationsprocess vilar på att en mångfald av åsikter finns i 

det offentliga samtalet. Det är viktigt att få ta del av andra människor uppfattningar och idéer 

för kunna bilda egna nyanserade åsikter. Petäjä drar gränsen för yttrandefrihet vid mycket 

starka hot som riktas mot stat, samhälle eller individ. I denna del av analysen ser vi hur 

respondenternas svar förhåller sig till den pålitliga kommunikationsprocessen. Enligt teorin 
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borde restriktioner i yttrandefriheten från sändaren(YouTube) påverka den pålitliga 

kommunikationsprocessen med mottagarna(respondenterna).  

 

Resultatet av intervjuerna visar att ungdomarna är kritiska till att det de upplever som 

vardagligt språk, svordomar, blir föremål för censur på YouTube. Alla fokusgrupper i studien 

var emot censur av svordomar och hade i flera fall uppmärksammat skillnader före och efter 

YouTubes nya riktlinjer. Youtubers de följde använde plötsligt inga svordomar och upplevdes 

som nedtonade. Anledningen till att flera respondenter följt och tyckt om vissa youtubers var 

deras frispråkighet. Respondenternas perspektiv är att svordomar inte är något som behöver 

censureras och att det är en del av yttrandefriheten. YouTubes nya riktlinjer verkar påverka 

den pålitliga kommunikationen genom att ta bort klipp med innehåll respondenterna 

uppfattar som harmlöst. 

 

Respondenterna fick svara på vad de tyckte om att YouTube tog bort klipp med politiskt 

innehåll. De var mycket tydliga med att alla har rätt att göra sin röst hörd. Här pratade 

respondenterna om att YouTube valde att blockera vissa politiska klipp. Det tolkades som att 

YouTube valt vilka politiska åsikter som är acceptabla framför vilka som inte är det. 

Respondenterna spekulerade i att YouTube skulle förbjuda alla klipp med politiskt innehåll 

och ansåg att det var ett övertramp mot yttrandefriheten. Att göra sin röst hörd över YouTube 

sågs lika självklart som möjligheten att göra det via andra sociala medier som Twitter och 

Facebook. De ansåg att det som var lagligt att säga i samhället även borde vara det på 

YouTube. Det framgår att fokusgrupperna inte betraktar YouTube som en sak och samhället 

som en annan. YouTube är tillräckligt stort för att respondenterna ska se rätten att uttrycka 

sig politiskt där som en självklarhet. Det respondenterna framför är motstånd mot politisk 

censur på Youtube och det är allvarligt för den pålitliga kommunikationen dem emellan.  

 

Respondenterna fick frågan om de tyckte klipp med fotbollshuliganer eller filmade slagsmål 

borde censureras. Här gjorde respondenterna skillnad på mildare och grövre typer av våld. 

De tyckte att mildare former som enstaka smällar och ömsesidiga huliganbråk borde få visas. 

De ansåg att detta var en bild av verkligheten som YouTube inte behövde lägga upp på sin 

startsida men ändå ha tillgängligt för den som söker efter det. Enligt Petäjä (2006) ska 

människor kunna ta del av information de inte normalt hade utsatts för eftersom det hjälper 

dem forma en nyanserad världsbild. Det respondenterna ger uttryck för här kan ses som att 

de vill bilda sin egen uppfattning av milt våld.  

 

De tillfrågade i fokusgrupperna fick frågan om rekryteringsvideor från IS borde censureras. 

Klipp från IS användes som tydliga exempel på vad grovt våld kunde vara av fokusgrupperna. 
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De i fokusgrupperna var överens om att rekryterings och avrättningsvideor samt våldsamma 

klipp från IS skulle censureras omedelbart från YouTube. De ansåg att även de videor som 

bara innehöll budskap från IS skulle tas bort eftersom de innebar en uppmaning till att 

ansluta sig till terrorgruppen. Petäjäs (2006) teori drar gränsen för yttrandefrihet vid 

allvarliga hot mot stat, samhälle och individ. IS uppfyller de kriterierna med god marginal. På 

frågan om att censurera klipp från IS är respondenterna för den censur som YouTube har.  

 

Respondenterna tog vid ett antal tillfällen upp att YouTube borde ta bort klipp som kränker 

enskilda individer, etniska grupper eller homosexuella. Det är oklart exakt vad som definieras 

som en kränkning men respondenterna tar upp hot och våld. De påpekar att det inte är lagligt 

i samhället och därför inte heller borde vara acceptabelt på YouTube. Det visar att YouTube 

inte ses som något separat utan som en del av samhället och dess kommunikationsprocess. 

Yttrandefriheten gör undantag för direkta hot om våld, där är YouTube, rättssamhället, 

ungdomarna och Petäjä helt eniga. 

 

7.3 Sammanfattning av resultatet 

Respondenterna i de fyra fokusgrupperna intar förhandlade förhållningssätt till alla typer av 

känsligt innehåll på YouTube. De kan bland annat acceptera våld, svordomar och politiska 

kommentarer. Samtidigt anser det att innehåll som går över gränsen, som våldsamma 

budskap från IS eller kränkningar mot minoriteter kan och till och med borde censureras. 

De tycker att YouTube ska censurera innehåll som inkluderar grova hot riktade mot enskilda 

minoriteter och individer. De tycker även att YouTube ska ta bort videor med grovt våld från 

IS. Det som svenska ungdomar tycker ska censureras är även olagligt i det svenska samhället. 

 

Respondenterna visar förståelse för att känsligt innehåll kommer att kunna regleras. De 

håller med om att grovt våld, hot och kränkningar inte bör förekomma fullständigt fritt. De 

lämnar förslag på kompromisser. De uttrycker sig positivt om att spärra känsligt material för 

barn, även fast de är medvetna om att det är lätt att komma förbi spärren. Respondenterna 

påpekar att användarna redan reglerar YouTube genom att det går att flagga videor med 

tvivelaktigt innehåll. När videor fått tillräckligt många flaggningar granskas de av YouTube. 

De tar även upp att vuxna har ett eget ansvar för vilka klipp de väljer att se. Det finns alltså 

flera alternativ som respondenterna föredrar framför censur. Vi kan se att deras förhållande 

till censuren är till största del förhandlande enligt Halls teori om encoding/decoding. 
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Respondenterna har svårt att förlika sig med är censuren av svordomar. De uppfattar att 

YouTube begränsar yttrandefriheten. Respondenterna blir skeptiska och frågande till 

YouTubes agerande när de censurerar vad som betraktas som vardagligt språk. 

Respondenterna var helt överens om att politik borde vara helt fritt att diskutera. 

 

Respondenterna har sett YouTube som en plats där alla kan få göra sin röst hörd. Nu kan de 

fortfarande det så länge rösten inte innehåller några svordomar eller politiska preferenser. 

Censur skadar enligt Petäjä den pålitliga kommunikationsprocessen genom att det eroderar 

förtroendet mellan sändare och mottagare av mediebudskap.  
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8. Diskussion  

Resultatet visar att de svenska ungdomarna i studien förhåller sig till censur enligt följande: 

Det som omfattas av yttrandefriheten ska inte censureras och det som är olagligt i samhället 

ska vara olagligt även på YouTube. 
 

Det vi förstår bättre efter att genomfört studien är att de svenska ungdomar som deltog 

accepterar internetcensur av grovt våld, fördomsfullt politisk innehåll, uppmuntran av 

extremism och kränkande språk riktat med avsikt mot särskilda individer eller grupper. 

Samtidigt kan de uppleva många typer av känsligt innehåll som en naturlig del av samhället 

de lever i och som en nödvändig del av YouTube, som de ofta besöker. Det framstår som om 

dessa svenska ungdomar, som växt upp med internet och brukar det dagligen, ser YouTube 

med likande ögon som de ser på samhället i övrigt. De tycks ställa samma krav på YouTube 

om skydd och rättigheter som de gör på övriga samhället. De vill ha rätt att uttrycka sina 

åsikter, samtidigt som de anser att de har rätt till skydd från hot om våld. Precis som de inte 

vill ha ett laglöst samhälle, vill de inte ha ett YouTube där vad som helst får läggas upp. 

Samtidigt värnar de om yttrandefrihet, som de är vana att bruka på internet på samma sätt 

som i  livet i verkligheten.  
 

Ungdomarna i studien förhåller sig kritiskt till censur av svordomar och politiskt innehåll. De 

kan acceptera en viss typ av milt våld, men vill inte acceptera grovt våld eller videor från 

terrorgrupper. Detta är de tydliga tendenserna i vår studie och de svarar på både 

frågeställning och syfte. Resultaten som framkommit i studien är rimliga. Det är inte svårt att 

tänka sig att dessa ungdomar förhåller lika till internet som mot samhället i stort, när man 

ställer deras resonemang i förhållande till teori. Petäjäs (2006) teori om den pålitliga 

kommunikationsprocessen stämde väl in med de intervjuade ungdomarnas negativa reaktion 

på upplevd minskad yttrandefrihet. Samtidigt kunde Encoding/decoding-modellen förklara 

ungdomarnas olika syn och infallsvinklar som förhandlande. Resultaten har visat 

att  internetcensur är något de ibland kan acceptera men de kan samtidigt förhandla och 

ändra förutsättningarna för den. På deras egna villkor sorterar dessa svenska ungdomar ut 

vad de anser bör rymmas i yttrandefriheten och vad som inte ryms där, t ex olika typer av 

svordomar. De verkar ha åsikten att det inte bör finns villkorslös censur. 

 

Respondenterna tog återkommande upp att det inte var acceptabelt när människor känner 

sig kränkta. Vad som utgör en kränkning är subjektivt och respondenterna gav inga närmare 

beskrivningar. De var måna om att det skall finnas ett skydd för individer och minoriteter. 

Respondenterna utgår från att vissa människor har lättare att ta illa vid sig än andra och 
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uppleva sig kränkta. De vill därför på förhand skydda dessa människor från innehållets 

förväntade skadande effekter genom någon form av censur. Det hela framstår som ett utslag 

av teorin om tredjepersonseffekten, där respondenterna räknar med att andra ska påverkas 

starkare av medieinnehållet än vad de själva gör. Denna teori har använt vid flera tidigare 

studier för att förklara stödet för censur. Den är väldokumenterad och det är inte oväntat att 

respondenterna i vår egen studie ger stöd åt den.  
 

Metoden som använde under uppsatsen passade syftet med arbetet väl. Fokusgrupper med 

en semi-strukturerad intervjuform gav en öppen och omfattande empiri. Vi använde en 

fungerande kombination av flera analysmetoder för kvalitativa studier. Vi ville uppnå en god 

organisation och struktur för att kunna bearbeta den insamlade empirin. Respondenterna 

spelade sin roll på ett utmärkt sätt, då flera begåvade och uttrycksfulla individer deltog i 

intervjuerna. Tyvärr så innebar frispråkigheten och engagemanget hos vissa av 

respondenterna att inte alla fick samma möjligheten att uttrycka sig. I varje fokusgrupp var 

det två av fyra som använde den största delen av talutrymmet och som förde diskussionen. 

Det var svårt för moderatorn att hantera. Det är sannolikt att empirin kunde ha blivit mer 

omfattande och varierad om alla respondenter hade varit lika aktiva. 
 

Vi har tidigare pekat på att tidigare forskningen inom området skiljer sig från vår studie. 

Tidigare studier har haft en kvantitativ ansats. Frågan är hur pass väl kvantitativa data med 

större omfång men möjligen med mindre djup kan ställas mot en kvalitativ ansats där syftet 

är att tränga djupare in i respondenternas inställning och förhållningssätt till censur. Det är 

inte helt enkelt att besvara den frågan , men vi tycker oss med säkerhet kunna säga att vi visat 

värdet i att låta respondenterna själva utveckla ämnet genom samtal och diskussion. Det har 

varit värdefullt att ungdomarna i denna studie uttryckt egna tankar och resonemang om 

ämnet och vi upplever att vi har kunna fånga flera olika aspekter jämfört med data samlad ur 

“ja” och “nej” frågor. 
 

Resultatet av vår studie skiljer sig delvis mot tidigare forskningen kring hur människor 

förhåller sig till censur. I studien av Gunther & Hwa (1996), där de undersöker människor 

inställning till censur av televisionen i Singapore, framkommer ett starkt stöd för censur. Vår 

studie visar på ett motstånd mot censur på YouTube. Television och YouTube är visserligen 

inte samma medium, men det finns trots allt många likheter. Hur kommer det sig då att 

resultaten skiljer sig åt? Det kan möjligen bero på metodval, då studien i Singapore var 

kvantitativ och vår studie är kvalitativt genomförd. Det kan även bero på att de två studierna 

genomfördes med 20 års mellanrum. Den mest sannolika förklaringen är förmodligen att det 

finns stora kulturella skillnader mellan de länderna där studierna genomförts. Sverige har en 
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lång historia av tryckfrihet och yttrandefrihet. Det svenska skolsystemet har som en av sina 

viktigaste uppgifter att fostra demokratiska och frispråkiga elever. Singapore är traditionellt 

öst asiatiskt med en tydlig hierarkisk struktur, ofta med  konservativa moraliska värderingar. 

Det gör att invånarna i Singapore än mer angelägna att stödja censur, i kombination med att 

de anser att känsligt innehåll påverkar andra mer än dem personligen. 
 

I studien om censur i Kina av diskuterar Mark och Wang (2015) om möjligheten att censur på 

internet gradvis kunde normaliseras bland internetanvändare i västvärlden, så som det redan 

observerats i Kina. I denna studie har resultatet visat att respondenterna har en förhandlande 

inställning. De flesta typer av känsligt innehåll anses vara i behov av censur om den är 

tillräckligt allvarlig. Respondenterna resonerar om att våld, svordomar och sexuellt innehåll i 

viss mån kan ses som underhållning om det håller sig inom lagens gränser. Resultatet i denna 

studie kan inte ge några generella svar på svenska ungdomars inställning till censur i stort, 

utan slutsatserna i studien gäller givetvis bara för de intervjuade ungdomarna.  De ger oss 

dock en liten insikt i hur en del av den unga generation, uppvuxna med internet, förhåller sig 

till tanken att innehållet, de är vana att konsumera, kan komma att omfattas av restriktioner 

och censur. 
 

Förhållandet till censur utvecklas vidare genom Özçinar & Tanyeri ̇s (2106) studie om 

förhållande till censur av internet i Turkiet. De utgår från så kallat media literacy, det vill 

säga förmågan att förstå ett medium som till exempel internet. I deras studie var turkiska 

medborgare i överlag betraktade som för internetcensur, då de med låg media literacy hade 

lågt förtroende för internet medan vissa av de med hög media literacy också stödde censur. 

Denna grupp värnar om säkerheten hos de med låg media literacy, som små barn. 

Resonemanget, som forskarna ger, verka anta att de som har större kunskap om internet, ser 

det som en fara för dem med mindre kunskap. Bland de svenska ungdomar som undersöktes 

i denna studie, och som vi antar har hög media literacy, kunde liknande resonemang 

identifieras. De talade om att YouTube har många yngre användare som inte borde få ta del 

av vissa typer av innehåll. Till skillnad från Turkiska respondenter var de svenska 

respondenterna i denna studie ändå nöjda med möjligheten att sätta åldersrestriktioner på 

känsligt innehåll och att rapportera mer extrema fall. De ansåg att det var att föredra 

framföra alternativet med villkorslös censur. 
 

Tre vetenskapliga artiklar från USA presenteras i denna studie. Av dessa tre är två skriva utan 

koppling till internet. En är skriven av Lambe (2002) där han redogör för faktorer som 

påverkar stödet för censur. McLeod (1997) berör viljan att censurera en hel musikgenre i 

syftet att skydda allmänhetens bästa.  Även om censuren i fråga inte äger rum på internet 
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redogör de för vad som kan få folk att vilja avskärma särskilda typer av innehåll. Bland 

amerikanske respondenter existerar en ansenlig mängd stöd för censuren av känsligt innehåll 

hos äldre och mer konservativa individer. Även bland yngre medborgare, med en mer liberal 

inställning, existerar ett visst stöd för censur, men inte nödvändigtvis för deras egen skull. De 

är måna om att skydda andra människor från innehåll de är övertygade om att de inte kan 

hantera lika väl som respondenterna själva. De exempel på känsligt innehåll som presenteras 

i fokusgrupperna i denna studie är inspirerade av YouTubes egen definition av känsligt 

innehåll. 

 

Depken (2006) identifierar vilka karaktärsdrag som kan kopplas till olika åsikter om censur 

bland amerikanska medborgare. I överlag bekräftar studien vad som redan fastställts av 

Lambe och McLeod: att ju äldre och mer konservativa respondenterna är, desto troligare är 

det att de kommer att se censur av internet som en nödvändighet. I Depken studie nämns 

inget om att de med liberal ståndpunkter menar att existerar en visst behov av censur, om 

endast i syftet att skydda folk som inte kan skydda sig själva. Det kan troligen bero på att 

hans studie är gjord ett tiotal år senare. Man kan möjligen dra slutsatsen att folk gradvis blir 

allt mer vana vid internet som ett medium och ser mindre behov av att blockera tillgång till 

vissa typer av innehåll, i alla fall de yngre användarna.  
 

I denna studie har vi inga representanter från äldre åldersgrupper, men respondenternas 

utsagor visar ändå till viss grad på samma ståndpunkt som de amerikaner var mot censur och 

såg det som det största problemet på internet. Eftersom internet både existerar och utvecklas 

internationellt kan vi spekulera i att förhållningssätt bland yngre generationer, särskilt bland 

de unga nog att ha växt upp med internet, är mer liberal i frågan om tillgång till känsligt 

innehåll. 
 

Vår viktigaste slutsats från studien är att respondenterna i våra fokusgrupper vill slå vakt om 

yttrandefriheten i samhället och på internet. Det är självklart för våra respondenter att få 

använda vilket ordval de vill och stödja vilken politik de vill. Samtidigt vill de skydda 

människor från att bli kränkta. Men vad händer när det språk de brukar och politik de stödjer 

börjar uppfattas som kränkande? Yttrandefrihet innebär inte att hålla med om åsikter, men 

att hålla med om rätten att yttra dem inom lagens ramar. Ifall allt material som uppfattades 

som kränkande av någon person eller grupp togs bort från internet skulle det inte bli mycket 

kvar. Det är lätt att censur av internet blir ett sluttande plan där det börjar med små 

inskränkningar som till exempel avstängda kommentarsfält på nyhetssidor. Nu förbjuder 

YouTube svordomar och politik. Vad blir nästa steg? 
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8.1. Förslag till vidare forskning 

Det blev tydligt under genomläsningen av tidigare forskning att den föredragna metoden för 

att undersöka åsikter om censur var kvantitativ med utgång från teorin om 

tredjepersonseffekten. Även om den inte används i varje studie så rekommenderar forskarna 

som inte använda sig av teorin att tredjepersonseffekten är den mest användbara metoden 

för att förklara stöd för censur. I denna studie har vi gjort en kvalitativ studie grundad på 

öppna frågor och innehållsanalyser, vilket bland annat Özçinar och Tanyeri ̇ (2016) beskriver 

som det logiska steget efter den kvantitativa studien om åsikter. Vi har under studiens gång 

kommit i kontakt med flera intressanta saker som vi varken hade tid eller utrymme att 

undersöka i vår studie. Eftersom vår studie är kvalitativt genomförd är det svårt att dra 

generaliserbara slutsatster från den. En studie med ett stort antal respondenter skulle kunna 

bekräfta eller avfärda de resultat vi har kommit fram till i vår studie. Vi skulle rekommendera 

att framtida forskning om åsikter om censur i Sverige följer samma spår som forskare redan 

följt i andra länder. Ett större antal svenskar, företrädesvis studenter med högre 

utbildningsnivå och media literacy borde undersökas i deras förhållande till 

tredjepersonseffekten. Naturligtvis går det att ha ett bredare urval av respondenter ifall 

forskningen är inriktad på ett mer nationellt perspektiv snarare än perspektivet hos en 

särskild målgrupp. 

 

Under februari år 2017 fastställde Patent-och marknadsdomstolen i en prejudicerande dom 

att Bredbandsbolaget måste blockera tillgången till hemsidorna Thepiratebay och Swefilmer 

för sina kunder (Patent- och marknadsdomstolen, 2017). Enligt domstolen medverkar 

Bredbandsbolaget till upphovsrättsintrång genom att låta sina användare besöka de berörda 

hemsidorna. Domen går helt emot tingsrätten som kom fram till att Bredbandsbolaget inte 

behövde blockera sidor med upphovsrättsskyddat material. I praktiken innebär det att 

internet i Sverige censureras. Tidigare har bara hemsidor med barnpornografi frivilligt 

blockerats av internetleverantörer. Domen är den första i sitt slag och kan få långtgående 

konsekvenser för svenska internetanvändare. Det är ingen långsökt tanke att flera olika 

branschorganisationer kommer att försöka ställa internetleverantörer inför domstol. Deras 

syfte med att försöka få internetleverantörer ansvariga för vad deras kunder gör med sina 

internetuppkopplingar är att få bort material de bedömer kan skada deras industri finansiellt 

från internet.  Därför föreslår vi vidare forskning kring hur svenskar ser på att enskilda 

hemsidor blockeras och de implikationer det kan komma att få för Sveriges 

internetanvändare.  
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Bilaga 1: Utgångsfrågor till fokusgrupper 

• Vad tycker ni om innehållet i videoklippet? 

• Vad tycker ni om YouTube och det känsliga material som läggs upp där? 

• Vad tycker ni om att användare på YouTube som lägger upp känsligt innehåll förlorar 

rätten att generera reklamintäkter? 

• Tror ni att YouTubes nya riktlinjer mot känsligt innehåll kommer att göra hemsidan 

mindre attraktiv för er? 

• Vad tycker ni om att YouTube censureras? 

• Vad tycker ni om att Youtube skulle kunna införa regler anpassade för Sverige? 

• Vad tycker ni om censur av politiskt innehåll på YouTube? 

• Vad tycker ni om att våldsamma videor med bland annat fotbollshuliganer eller 

slagsmål som laddas upp på YouTube utsättas för censur? 

• Vad tycker ni om att rekryteringsvideor från terrorgrupper som IS censureras på 

YouTube? 
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Bilaga 2: Transkribering från fokusgrupp #1 

12/12 2016 8.15-9.00 

 

Lista med deltagare 

• Erik Gannsjö (intervjuare) 

• Peter Järlesand (intervjuare) 

• Hector 

• Johan 

• Ylva 

• Nina 
 

Transkribering 

 

Peter  

Då kan vi börja, vad tycker ni om scenen, generella första intryck, var den begriplig: 

Vad som hände? 

Ylva 

    Ja asså, det blir ju lite löjligt, att dom, asså , varenda ord är fucker och motherfucker 

liksom. Eh, och det förlorar ju lite effekten. 

Nina 

    Ja, för det hade ju, asså deckarserier och sånt är ju roligt att kolla på annars, men dom 

förlöjligar det genom att liksom, göra varenda ord samma liksom. 

Ylva 

    Ja 

Peter 

Ja, fast ni fick ändå med sammanhanget? Vad som hände. 

Nina 

    Absolut, det ser man ju liksom men det, asså om dom nu ska svära hela kan dom ju variera 

sig lite, men, ja jag vet inte. Men man fattade ju vad som hände iallafall. 

Ylva 

Ja 

Nina 

    Men det är ju inte så att man inte hade fattat om dom sa vanliga ord eller så 

Ylva 

    Nej 

Johan 
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    Jag hade ju fattat lika mycket om dom inte sa någonting alls 

Nina 

    Ja, exakt. Det är bara såhär att om dom vill få en känsla med fuck så kan dom ju säga det 

en gång istället, asså det är lite så där. 

Peter 

    Eh, jag tänkte vad tycker ni om youtube, asså generellt som sida så, använder ni den 

mycket och så eller? 

Nina 

    Eh, lite för mycket skulle jag säga. Ja, nämen det är ju lite svårare att välja vad som ska 

visas och vad som inte ska visas så det är ganska svårt med censur och så. Sen så borde det ju 

vara en persons egna val om den ska se på ett klipp eller inte. 

Ylva 

    Mmmm 

Nina 

    Och då om man vet att, nej jag tycker inte om när det är för mycket blod eller svordomar. 

Ah men då borde man ju, då låter man bli att titta på dom klippen som det är mycket så. Det 

borde kanske stå någonting innan bara såhär, dethär innehåller svordomar. 

Ylva 

    Ja, för det är ju inte alltid att man vet, om den är en såhär bloggare som svär jättemycket, 

då är det ju inte alltid att man vet det innan man sätter på typ 

Nina 

    Sen om man är liten 

Ylva 

    Ja men då kan youtube ha någon slags varningstext. 

Nina 

    Ah, exakt 

Ylva 

    Fast det klickar man ju bara förbi egentligen 

Nina 

    Ja egentligen men dom som verkligen inte vill se på sånt, dom kanske 

Ylva 

    Ja, eller jag tänker om den nån såhär typ sexåring som sitter hemma och bara “åh nu ska 

jag kolla på ett jätteblodig mördarscen” typ, och så står det 15 årsgräns, då är det ju bara 

ännu mer spännande för sexåringen att sätta sig att kolla på. 

Nina 

    Nämen, jag har fått nån sånhär när jag var yngre så fick jag nånsånhär åldersbegränsad, då 

kunde jag inte titta på klippet. 



 
 

46 

Ylva 

    Jaha 

Nina 

    Ja 

Hector 

    Men det är ju det dom gör, man måste ju ha ett konto, eller ja. Dom ville bekräfta att man 

är över 18. 

Nina 

    Jaha, amen mm, 

Hector 

    Man måste ju ha ett login 

Ylva 

    Dom kollar typ att man är över 18 eller vadå? 

Hector 

    Nä man måste ha ett gmailkonto 

Ylva 

    Aha, man har ett konto där det står hur gammal man är? 

Nina 

    Mmm 

Ylva 

    Aha, det är ju det som borde vara på allt för då, för så är det inte nu. 

Peter 

    Eh, vad tycker ni ifall youtube, tycker ni att dom borde censurera mer saker, mindre saker, 

eller inte alls? 

Hector 

    Dom borde följa sin lag, eller ja dom som gör videoklippen borde följa den lagen som 

youtube har. Dom har ju domhär typ sju lagarna. 

Peter 

    Dom har ju förhållningsregler, youtube. 

Hector 

    Ja, det har dom. 

Peter 

    Och dom förresten nyligen ändrats  också så att det ska bli, eh, svårare att tjäna pengar på 

att lägga ut säg när man är en bloggare så lägger man med mycket svordomar och sånt, då 

kan dom ta bort rätten för en att, generera pengar på det då, så det har varit en liten 

diskussion runt det. Så, nämen tycker ni att det är en bra sak, så att dom? 

Ylva 
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    Nä, asså jag tycker ju inte det. Jag kollar jättemycket på youtube en som heter Jenna 

Marbles för exempel, ja hon är ju jättestor. Men hon har ju fått en massa klipp censurerade 

för hon har svärt för mycket. Men asså om man kollar på henne som jag som älskar henne. 

Då är det ju bara såhär, asså det är en del av henne eller vad man säger. Det är ju det som gör 

att det också blir roligt för det blir lite äkta, typ. 

Nina 

    Ja 

Ylva 

    Eh, så att dom censurera, det är ju inget elak i det som hon gör, asså om man tänker hon 

menar ju inte att vara, såhär, offensive mot någon. Men så då tycker jag det är synd att 

youtube tar bort hennes videor för att hon bara är typ äkta eller så. Det blir ju jättetråkigt. 

Hector 

    Asså det är typ vardagligt. 

Ylva 

    Mmm, exakt. Det blir ju det asså. Ah det blir ju vardagligt språk för om ingen, asså om dom 

ska börja ta bort allt som svärs eller är lite såhär, så då blir det ju som att man inte får lägga 

ut någonting. Då blir det ju lixom ingen såhär yttrandefrihet eller vad man säger asså. Jag 

tycker ju man borde få säga vad man vill. 

Nina 

    Ibland så.. 

Ylva 

    Jag tycker ju man borde få säga vad man vill. Jo men lite så, om man ska bara förbinda det, 

du får inte säga dethär, du får inte göra dethär, du får inte visa dethär. Då blir det ju bara en 

typ av videor kvar. Och det är ju inte roligt det är det som är grejen med youtube lixom. 

Nina 

Ibland när jag kollar på humorklipp då är det ju youtubers själv som sätter ett litet pip ljud 

när dom svär och det gör det ju bara extra roligt 

Ylva 

    Ja. 

Nina 

    Så man kan ju få det kul ändå 

Ylva 

    Ja, exakt. 

Nina 

    Men det borde inte var lixom så strängt på något sätt, man ska ha en viss censur just för att 

skydda yngre och att folk som inte vill se på, eller vill höra en massa svordomar eller se en 
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massa blod ska inte behöva göra det. Men ändå ska man kunna lägga ut det man vill för alla 

är ju olika. Och alla tycker ju, det är ju underhållning 

Ylva 

    Men jag tänker typ mer att det som ska vara censur på är såhär våld, grovt våld verkligen 

för att, kanske inte typ en käftsmäll, men men asså. Ah typ porr och våld. 

Hector 

    Det finns ju faktiskt videor som dom inte har censurerat 

Ylva 

    Mmm, exakt.  

Hector 

    Det finns. 

Ylva 

    Och det borde man ju fokusera mer på än om nån säger fuck i en video lixom.  

Hector 

    Dom tar ner sånna videor men dom tar inte ner dom där jätte extrema. Vissa är svåra att 

hitta men om man bara hittar dom så lixom. 

Nina 

    Du vet när IS hade skurit halsen av någon,  

Ylva 

    Det är ju grovt våld, den är borttagen. 

Nina 

Jag vet inte om det är censurerat nu men det borde ju läggas mer energi  på det än 

svordomar. 

Ylva 

    Exakt och det är det jag känner att svordomarna, oavsett hur mycket dom kommer ta bort 

youtubers som svär mycket så kommer dom ju alltid finnas. Asså grejen är ju att det är så vi 

unga pratar lite nu, asså 2016. Sen är det ju klart att vissa youtubers svär ju mer än vad andra 

gör, asså i samhället eller så men det är ju vårat språk, vi använder ju mycket svordomar och 

sånt. Och det kanske inte är jättebra men om du ska censurera det, om man censurera det, då 

blir det lite som att man censurerar verkligheten typ asså, att det lixom 

Nina 

    Ah, man fårstår inte hur mycket ett ord kan göra, jag tror att handlingar är lite lixom 

kraftigare. 

Ylva 

    Mmm 

Nina 

    Jag förstår lixom inte vad som skulle kunna hända om jag säger fan eller fuck eller så. 
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Ylva 

    Det är inte, sen dessutom asså dom svordomarn är inte riktade mot mig. Det är ju inte som 

nån youtuber sitter och säger “ah fuck you little” , asså såhär och verkligen är kränkande mot 

mig, det är ju ett svordom som jag inte behöver ta åt mig av, asså såhär. 

Nina 

    Nä och lixom man kan ju inte ta, dom sitter på andra sidan en skärm, dom har aldrig, om 

jag tittar på ett klipp av en youtuber, den youtuber har aldrig ens sett mig 

Ylva 

    Nä, exakt 

Nina 

    Dom vet inte vad jag heter, vet inte lixom vad jag gillar att göra, vet inte hur gammal jag är 

eller någonting. Så det är ju omöjligt att den skulle kunna mena sånt till mig. 

Ylva 

    Nä, exakt, och det är såhär 

Peter 

    Nämen, det är ju en bra poäng i det, det är ju väldigt svårt att ta åt sig via någonting som 

inte ens är riktat till en själv. 

Ylva 

    Ja 

Peter 

    Du var inne på det också lite såhär, för svordomar då är ju en sak men IS och dom här 

lägger ut rekryterings videor, det behöver ju inte ens vara något grovt våld i deras videor men 

bara vi säger videor där dom uppmanar folk att komma och delta. Tycker ni det bör 

censureras? 

Johan 

    Ah 

Ylva 

    Ja 

Nina 

    Men det borde ju liksom vara högsta prioritet. 

Ylva 

    För dom är ju liksom en terroristgrupp och det är ju olagligt i sig. 

Nina     

    Och det orsakar ju riktigt våld 

Johan 

    Ah 

Ylva 
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    Ja, det orsakar ju 

Nina 

Det finns ju vetenskap, jag vet inte vad det finns för forskning på att våldsamma 

videor får folk att göra att göra våldsamma saker egentligen. För de finns nog andra faktorer 

som spelar in, vad man har för bakgrund och så men just IS uppmanar folk att mörda andra 

människor. Och att folk åker ner 

Ylva 

Det gör det ju till en prioritet 

Nina 

    Det gör det till verklighet. 

Ylva 

    Fast om dom lägger upp en rekryteringsvideo, då är det inte för att underhålla nån som 

sitter hemma och bara “aja, jag kollar lite på den här i underhållningssyfte”. Utan då är det ju 

folk som kollar på det funderar ju verkligen på att åka ner och kriga och bidra till att vara 

med i en terroristgrupp och kan asså såhär mörda folk lixom. Så det blir på riktigt då och det 

är ju det, det är ju det man borde prioritera mer om någon, asså det här med våld också om 

nån lägger ut när nån blir misshandlad på riktigt och den som misshandlad inte är med på 

det. Sånt, det är ju då det borde censureras, asså i först hand. Än om nån står och svär. För i 

riktigt våld så blir det ju som bara en spegel av verkligheten och den verkligheten är ju inte 

det vi vill se. Det är ju inte den som borde finnas. 

Nina 

    Och sen kan jag känna lite att man borde lägga mer energi på att censurera typ rasistiskta 

uttalanden och så och lixom identitetskränkande, homofobiska och lixom sånt. 

Ylva 

    För det är ju lixom också att det där med svärdomar, eller svordomar. Det är ju, det är ju en 

verklighet i sig att vi unga pratar lite så, typ idag. Men det är ingen, det är ingen skada i det, 

det är ingen skada som blir skedd för någon annan människa när man kollar på en video när 

nån svär men det är det ju när en riktigt människa blir skadad. Eh, eller när någon använder 

våld eller typ rasistiskt och homofobiskt och sånt, asså då uppmanar det ju folk till att tänka i 

dom banorna igen och då blir det ju 

Nina 

    Mmm 

Ylva 

    Asså det uppmanar ju bara till det dåliga i lixom samhället 

Nina     

    Ja 

Peter 
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    Jag tror med youtube därvid, hela anledningen till att dom ens fört in dethär mot 

svordomar och att du inte kan, det är ju för att säg youtubar och sånt. Dom ska ju egentligen 

sälja in reklam och sånt där, och så är det väl att dom annonsörerna inte vill bli 

associerade  med, med svordomar. Men samtidigt så om hon Jenna Marbles slutar svära och 

sånt då är ju inte hon sigsjälv riktigt längre 

Ylva 

    Nä, det är ju det man känner 

Peter 

    Då blir hon en lite nedvattnad variant och då kanske hon får mindre subscribers och sen i 

slutändan så blir det att det, det biter dom i baken. 

Nina 

    Om företagen inte vill bli förknippade med svordomar eller lixom oseriöst, då, då får man 

väl låta bli att sponsra dom som svär mycket, man får ju göra lite research innan. 

Ylva 

    Man får ju lixom kolla vilka youtubers man står bakom och vilka man inte gör det. Och om 

man inte gör det då kan man ju inte säga till dom att du måste sluta svära eller sluta göra det 

här, då får du ju sluta sponsra dom istället. 

Nina 

    Ah 

Peter 

    Så ni tänker väl att lösningen ligger där att företagen får helt enkelt vara mer noggranna 

med vilka 

Nina 

    Dom har ju ändå så stor makt, att lixom 

Peter 

    Det är ju ett amerikanskt företag, så det här med inga svordomar och sånt känns ju väldigt 

amerikanskt. För oss ur ett svenskt perspektiv så finns det kanske värre än att nån säger fuck 

i en video. Sånt med våld som läggs ut och rekryteringsvideor för terrorgrupper, och jag 

menar, det är kanske där krutet borde ligga? 

Nina 

    Ja 

Ylva 

    Idag är det ju typ som ett andra liv vi unga har på internet och då måste man ju ha samma 

regler som man har ute i samhället. Måste man ju ha här, då är det lite med det att i 

samhället finns det ingen regel att du inte får säga fuck men det finns ju en regel att du får 

inte gå och slå ner nån på gatan, det är misshandel. Asså 

Nina 
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    Ja 

Ylva 

    Asså lagar, för det är ju som en annan värld lixom fast samma. 

Nina 

    Man brukar ju ofta säga att eh, man ska inte säga något på internet som man inte skulle 

kunna säga i verkligheten. Och det har väl också lite med lagarna att göra men jag tror 

att  anledningen till att det finns så mycket homofobi och lixom rasism och sånt på internet. 

Det är ju för att det är ju på ett sätt lättare, för det var grundtanken tänkt att vara ett forum 

där det inte ska finnas några riktlinjer, eller 

Peter 

    Har ni märkt av mycket sånt på youtube just att det vart, eh mycket såhär rasistiska inslag 

eller kanske homofoba eller har dom varit snabba med att få bort sånt? 

Nina 

    Jag hittade ju en rasistisk kanal för ett tag sen, som jag rapporterade då jag tyckte att dom 

snackar ju bara skit. Och så hade jag tråkigt så jag bara, äh men jag rapporterar den 

personen. 

Ylva 

    Ja det är ju så man måste göra 

Nina 

    Men det går ju ändå på nåt sätt linda in sina åsikter så dom inte, så det blir ju en 

diskussion på vad är egentligen, vad får man säga och vad får man inte säga. Får det går ju att 

linda, han var ju rätt duktig på att linda in sina åsikter att inte, för att inte säga nä men jag är 

inte rasist jag tycker bara att det här och det här är fel. Men sen när man kollade igenom lite 

mer så såg man ju att ah men det här är ju, helt fel lixom. 

Peter 

    Ja, för yttrandefriheten sträcker sig ju ganska långt så, för vad folk egentligen rätt att säga 

det mesta sådär. Men samtidigt är det ju så att youtube är ju ett privat företag, så det är inte 

det allmänna rummet, lixom. Så dom får ju egentligen sätta sina egna regler men det blir ju 

lite konstigt helt enkelt ur ett svenskt perspektiv. Du får inte svära, nähä, det är ingen här 

som tar så illa upp för det. Eh, har vi nog fått för oss i alla fall. 

Ylva 

    Ah 

Peter 

    Så, det blir väl dethär, ett amerikanskt företag som trycker på sina värderingar fast, då ska 

det funka i Sverige då. Så, jag vet inte, tror ni det hade varit bättre med ett svenskt säg ett 

lixom, svenska regler och svensks youtube eller tycker ni att det ska vara samma över hela 

världen? 
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Ylva 

    Asså, jag tycker att det ska vara samma i hela världen för det är ju det lite som är grejeen 

att man kan se på youtubers från USA och Australien, asså över hela världen. Åh att alla har 

ändå lika vilkor tycker jag. 

Nina 

    Fast vad är det som säger att det måste vara just svenska regler eller amerikanska regler? 

Om vi haft ett youtube med saudiarabiska regler, bara lek med tanken, det hade ju vart. 

Peter 

    Det hade inte varit så måna videor. 

Nina 

    Nä, och det hade vart lixom. Då kanske det hade varit kvinnoförtryck oxå. Och det är, eh 

lixom då får man vara väldigt överense om vad det ska vara för regler om det ska vara samma 

över hela världen. 

Ylva 

    Mmm 

Nina 

    Och det är ju svårt när man har olika åsikter och man kan ju inte säga att det ena är bättre 

än det andra egentligen eftersom det bara är åsikter. 

Ylva 

    Exakt, men jag tänker att då får man ju lite kompromissa för att youtube har ju blivit så 

himla stort nu asså verkligen. Och då går det kanske inte att det bara är en liten, liten ledning 

som sitter någonstans i USA och bestämmer alla regler. Utan att man borde vidga sina vyer 

lite och tänka att hela välrden ska ju vara med på våra regler och känna att dom är 

inkluderade i våra regler lixom. Eh, så man borde kanske kompromissa lite där med olika 

länder, såhär jag vet inte, nån ledning i varje land så att man kommer överens om bra regler 

för hela världen och bra värderingar och sånt som alla står bakom lite. Och det kanske är 

svårt men man kanske kan ha nån lite mer så. 

Nina 

    Sen kan det vara nog svårt att få till en kompromiss som alla, verkligen alla är nöjda med 

men eftersom det är ett amerikanskt företag får det väl bli så att dom har sista ordet då. 

Ylva 

Mmm, exakt och då blir det ju lite som det men jag tycker sålänge man ändå får lägga ut 

videor som inte är hotande eller kränkande mot någon annan, så, det tycker jag egentligen 

borde vara enda regeln. För det är ju en kränkande video mot någon anna om du sitter och 

säger rasistiska saker eller homofobiska saker. Eller om du sitter och slår nån eller hugger 

huvudet av nån, asså oavsett vad så är det ju våld och det är kränkning och det är hot. Vad 

tycker du? 
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Johan 

    Nä, jag håller med. 

Ylva 

    Asså om vi tar typ Saudiarabien då, deras land har ju ändå ett val att om dom står bakom 

det eller inte och jag tycker att återigen så länge som det inte hotar eller kränker någon 

annan. Asså med våld eller så, eh, så tycker jag inte att det är ett problem för det är ju 

personens i frågas val om den vill kolla på youtube eller inte. 

Nina 

    Ja 

Ylva 

    Eh, och om någon då från Saudiarabien väljer att kolla på youtube då kan dom ju inte bli 

arga för att det inte är som det är i deras land. 

Nina 

    Nä 

Ylva 

    Och det kanske är lite så vi tänker nu med svordomar och sånt, att det inte är så i USA fast 

samtidigt så är det ju i USA. För det finns ju, det är ett land, ett så himla stort land att alla 

kan ju inte tycka samma saker i alla fall. 

Nina 

    Nej, det är ju både liberalt och konservativt. 

Ylva 

    Nämen ah, exakt. Så att det är ju ett väldigt delat land också så att även dom i USA tänker 

lite såhär att du kan ju inte bestämma det här om mig lixom så. Men, asså det går inte att 

göra alla nöjda. Men jag tycker sålänge, sålänge det inte skadar någon annan den videon som 

du lägger ut så tycker jag inte. Och det är lixom inte som det skadar folk som bor i andra 

länder som inte står bakom åsikterna på youtube att kolla på videon. 

Nina 

    Nej 

Ylva 

    Visst att dom kanske inte står bakom värderingarna 

Nina 

Och om det inte skadar och om man verkligen inte står bakom så får man låta bli att kolla. 

Ylva 

    Exakt, för om du inte står bakom värderingarna, nej då är det ju ditt problem och inte 

youtubes problem. 

Nina 

    Nä 
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Ylva     

    Asså lite så.  
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Bilaga 3: Transkribering från fokusgrupp #2 

12/12 2016 9.15-10.00 

 

Lista med deltagare 

• Erik Gannsjö (intervjuare) 

• Peter Järlesand (intervjuare) 

• Richard 

• Chris 

• Johanna 

• Isabella 
 

Transkribering 

 

Peter (i) 

    Ah, vi kan väl börja lite allmänt. Vad tyckte ni om scenen? 

Richard 

    Han sa “fuck” väldigt mycket. 

Peter (i) 

    Det stämmer, det gjorde han. 

Chris 

    Jag tycker… Alltså, om det var menat att att det skulle… Om folk skulle ta det seriöst så 

blev det mer som ett skämt när de sa så många svordomar hela tiden. Det blev inget seriöst, 

liksom. 

Peter (i) 

    Ah, nej… Det… Det är ju, vad heter det, en väldigt känd serie. Det är en väldigt känd scen. 

Det är ju bara...  alla nyanser av… Förstod ni vad… Liksom, förstod man sammanhanget i det 

hela? Alltså vad det var de gjorde? 

Chris 

    Ah, de försökte väl... förstå varifrån någon person sköt henne. 

Peter (i) 

    Ah, precis, precis. Eh, det stämmer… Ehm. Ah, generell fråga bara: vad tycker ni om 

YouTube? Använder ni det mycket eller ofta eller sådär eller? 

Chris 

    Ah. 

Richard 

    Ja 
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Isabella 

    Jadå. 

Johanna 

    Ibland. 

Peter (i) 

    Typ, sådär, dagligen eller…?  

Richard 

    Ah, jag kollar på det då och då. 

Johanna 

    Jag med. 

Peter (i) 

    Ah, det är så va? Ah, eh… Vad… vad tycker ni… Alltså generellt, vad tycker ni om YouTube, 

alltså, rent innehållsmässigt. Tycker ni att de borde censurera mer av innehållet eller mindre 

eller inget alls eller… Jag tänker, liksom… 

Isabella 

    De har ju sina åldersgränser för sånt som man inte borde få se. 

Johanna 

    Hmh… 

Isabella 

    Alltså barn, liksom. 

Peter (i) 

    Vi tänker… Jag tänker även… Eh, Alltså för… För alla, liksom. Alltså tycker ni att det bör 

finnas restriktioner för vad man får se, alltså även i vuxen ålder, sådär kanske? Eller vad som 

får läggas upp? 

Richard 

Det beror ju på, vad man menar liksom som läggs upp. Liksom, där det finns på olika 

nivåer vad man liksom…  Inte någon borde se. 

Peter (i) 

    Ah, ja. Det var precis så jag tänker, såhär. Ifall det borde vara censurerat över huvud taget 

eller inte alls, eller… Eh, någonstans mitt emellan. Jag tänker typ… Eh, vi säger som 

svordomar här, nu. Tycker ni att det borde censureras bort, eller…? 

Isabella 

    Nej. 

Richard 

    Näh. 

Isabella 
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    Det är ändå någonting man använder, alltså de flesta använder det dagligen så “spelar 

roll”, alltså. Omd et kommer upp ett videoklipp eller inte. 

Peter (i) 

Jaha, eh… Ehm… För YouTube har precis, ehm… De inteförde lite nya 

förhållningsregler såhär så ifall man… Om vi säger personer, en YouTubeare som... Svär 

mycket och sånt. De kan få sina klipp borttagna och inte kunna tjäna pengar på klicken på 

den. Så då har det blivit en liten diskussion om det här. Men… skulle ni… Ah, vi säger de som 

svär mycket… bör de få sina klipp borttagna? 

Richard 

    Näh. 

Isabella 

    Nej... det finns ju olika sorters svordomar. De kanske inte borde säga “pulla din mamma” 

och sånt, men det finns ju typ: “fan”, är ju inte samma sak liksom.  

Richard 

    Så länge de inte kränker någon. 

Isabella 

    Det är ju olika saker kring allt. Allt har ju sin gräns. 

Richard 

    Alltså bara de inte säger något rasistiskt och sånt där.  

Isabella 

    Men typ som “fan” och sånt vill man ju typ… Asså, inte alla men de flesta använder det 

dagligen. Det är ju typ nåt man använder, hela tiden. Om man svär och typ säger “fan” och 

sånt så kanske det inte borde tas bort, men såhär typ lite grövre grejer och typ rasistiska 

saker, kanske. 

Peter (i) 

    Ah, ja… Precis. Det finns ju, ehm… Eh, det finns ju olika typer av ju, ah, jag tror de nya 

reglerna säger typ om vissa svordomar och sen så kanske, ehm…  Vissa typer av våldsamma 

material och sånt. Eh, jag tänker typ… Eh, det finns ju saker som inte är våldsamt men som 

uppmanar, om man säger typ ISIS-rekryteringsklipp och sånt så har det ju kommit upp 

mycket på YouTube. Tycker ni att sånt bör… att det bör vara yttrandefrihet eller borde de tas 

bort…? Eller vad tänker ni? 

Isabella 

    Jag tycker de borde visas för att de ska få se hur de som faktiskt blir tagna av ISIS och så, 

hur deras förhållanden är, och att det är något man måste kämpa mot och sedan finns det en 

grad. De finns de som kommit upp, det finns videor där folk blir dödade. Både på Facebook, 

och YouTube och allting, och det har inte varit åldersgräns och det är typ små barn som har 

kollat på det. Och det är inte heller bra. 
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Richard 

    Ja, alltså, jag tycker inte att typ ISIS-videor ska visas på typ YouTube, framför allt för att 

det är mycket unga tittare. Men också för att det är ju ISIS, det är det de vill. De vill ju 

skrämma, liksom. De vill ju få uppmärksamhet. Och om alla helt plötsligt börja kolla på dessa 

videor, och det inte är några åldersgränser eller regler liksom, så kommer det att spridas och 

då kommer de bara få ännu mer uppmärksamhet. 

Peter (i) 

    Men jag tänker såhär, ju… Åldersgränsen och så, tänker ni att eh… Att eh… Säg att man är 

över arton. Och så skulle man få kolla på sånna här ISIS-videor, eller sådär, eller eh… Eller 

bör det tas bort helt och hållet? 

Richard 

Jag tycker det borde tas bort… alltså. 

Johanna 

    Ja. 

Isabella 

    Tycker inte jag. Tycker det ska va… Fan, det måste… Om… Man måste ju ändå se hur de 

har det. 

Richard 

    Ah, men det är ju lätt å, asså det är ju jättelätt för… 

Isabella 

    Men ingen skulle ju veta hur de har det om de om de aldrig skulle ha lagt upp någonting. 

De kanske pratar om ett paradis. 

Richard 

    Ah, fast det vet ju alla att de inte gör. Då hade ju alla… älskat dem. 

Chris 

    Det finns ju liksom en viss nivå liksom. Vissa klipp är ju jättegrova, liksom och de kanske 

inte ens passar för något att se. Särskilt om de… typ hugger huvudet av någon där eller vad 

som helst. 

Isabella 

    Sådant lägger de inte ut. 

Chris 

    Men… Om de lägger upp sånt. 

Isabella 

    Ja, men då får man väl se till att inte kolla på det. 

Richard 

    Ah, men det är ju lätt för en sexåring. 

Isabella 
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    Om det skulle vara sådär känsliga tittare, jag menar vad… 

Chris 

    Ah men, ah… Det kommer ju inte stoppa folk, direkt. Det kommer ju bara… folk kommer 

bara att bli “triggade” när de vet att det inte är bra, liksom. 

Isabella 

    Ah men, då är det väl deras egna beslut och deras egna fel. 

Chris 

    Ah, men kanske inte ska ta sådana beslut när man är typ fem år. 

Isabella 

    Nej, men jag sa att det skulle finnas en åldersgräns på det. 

Chris 

    Ah, men det är jättelätt att skapa konto när man är äldre. 

Isabella 

    Det klarade aldrig jag när jag var yngre… 

Chris 

    Vad sa du? 

Isabella 

    Det klarade aldrig jag när jag var yngre. 

Chris 

    Näh,  det klarade jag. 

Isabella 

    Ah, grattis…. (gruppen skrattar) 

Peter (i) 

    Ah… en riktigt talang där borta.  

Chris 

    Jaha 

Peter (i) 

Ah, men det, vi säger det… Eh, folk som filmar slagsmål och sånt, huliganslagsmål och 

sånt… Ska det få finnas med... På YouTube? Det är ändå folk som vill slåss med varandra eller 

vad man nu säger, det är också våld. 

Isabella 

Ah, men det är kul. 

Johanna 

Hhm… (småskrattar) 

Isabella 

Att kolla på (mer skratt). Det är ju faktiskt det. 

Peter (i) 
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    Ah, du säger det, ja.  Nämen, tycker ni att sånt ska finnas med? Det är ju ändå sådär… 

Isabella 

Ah, men det kan ju va typ ålderdoms.... gräns… ålderdom… (gruppen skrattar). Amen 

vad säger jag då…. 

Peter (i) 

Ah, men att det ska vara åldersbegränsat, lite sådär? 

Chris 

Det beror ju på, alltså… Hur långt det här slagsmålet går. Om det bara är ett vanligt 

slagsmål och ingen blir skadad allvarlig… Om det blir, liksom, misshandel på en person… Det 

blir ju annorlunda. 

Isabella 

Då har man ju bevis. (gruppen skrattar) 

Peter (i) 

Ah… ah men det är så… Ah det är sant, det går ju att lägga ut, men… Jag menar det 

här, eh… De här förhållningsreglerna då, att man inte svär och sånt, i reglerna kan det bli 

bortplockat. Det är ju YouTUbe i USA som har “pushat” på det här då. 

Isabella 

Ah, men i USA så svär de ju knappast på sådana här videoklipp ändå. Eller alltså, jag 

menar att de har väl redan vissa regler för att vissa svordommar inte får vara med i USAs TV. 

Peter (i) 

Ah, men, eh... YouTube är inte TV. 

Isabella 

Ah, just det. 

Peter (i) 

Det är ju sådär… Det är en internetsida, så här då… Så om, uh… Eh, säger de bara… 

Ehm… YouTube är ju de som har… Kört mycket på att de har vart liksom, eh “fuck this” och 

“fuck that”, ehm… De får ju se hela sin publik minska lite för de känner att de inte kan vara 

sig själva längre. Så, eh.. Vad tänker ni om det, alltså det kanske skulle kunna bli en, eh… För 

det är ju dem, mycket, som gör YouTube alltså de här... Det är ju de som drar mycket publik. 

Pewdiepie och… Tänker ni att det skulle kunna vara lite så, att de sätter fällben för sig själva? 

Att de inför restriktioner för de som egentligen drar mycket publik till sajten? 

Richard 

    Jah… Nämen det tror jag med att det gör för det är ju… Det är ju såhär humor när man… 

Alltså man kan ju använda svordomar på ett bra sätt, liksom. Det behöver ju inte bara vara 

negativt och för att kränka människor, det kan ju vara mer för att skämta, eller sådär att 

förstärka ett skämt eller sådär, liksom… Då borde jag, eller då tycker jag att man borde få 

svära och sånt. Oh just… 
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Isabella 

    Men då borde de ju ta bort låtarna också eftersom de använder mycket svordomar. 

Johanna 

    Ah. 

Peter (i) 

    Det är ju en poäng, det… Det är ju klart. 

Isabella 

    Man kan ju inte ta bort det ena och inte det andra. 

Peter (i) 

    Näh, näh det är ju lite sådär, det blir ju lite… (gruppen småskrattar). Så är det ju, och vissa, 

ehm… Eh, politik och sånt, tycker ni att man ska få lägga upp vad man vill… om det? 

Isabella 

    Om man inte är rasistisk. Eller typ kränkande. 

Johanna 

    Asså man måste ju liksom, få typ säga va… asså vad man tycker, men om man… såvida man 

inte sådär kränker nån religion så borde det vara OK. 

Richard 

    Alltså yttrandefrihet? 

Johanna 

    Va? 

Richard 

    Alltså yttrandefrihet, alltså att typ såhär.... 

Chris 

    Ah, fast man säger... bara man inte kränker relig… Alltså religion eller folkgrupp. 

Peter (i) 

    Så man ska inte… Man ska inte lägga ut kritiska videor om religion, sådär? Eller tänker ni 

mer så här, ehm… Nedlåtande videor, eller…? 

Isabella 

    Asså nedlåtande, det är såklart att man kan säga… Typ ett och annat om ISIS. Man behöver 

ju inte dra in hela Islam för det. För jag har ju själv liksom muslimska vänner och det är inte 

ås att det är ISIS bara för att de är muslimer. 

Peter (i) 

Näh, det är ju klart… Det finns ju väldigt många muslimer i världen. 

Isabella 

Ja. 

Peter (i) 
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Det vore ju märkligt ifall… det var likadant. Eh, nämen det blir… Som... De tog ju bort 

nu inför amerikanska valet och sådär. Där det som censorerar grejer på YouTube är ju en 

algortim som bara söker av videoklipp… SOm om man la t.ex. Ut ett klipp där det stod såhär: 

“Hillary Clinton” Så fick det ju… Fick ju man tjäna pengar på det. Men la man ut “Hillary 

Clinton” plus “Prison” så blev det bortplockat, så de inte kunde tjäna pengar på det, sådär. Så 

då känner vissa att typ, att det blev lite… Att de försökte styra politiska grejer och sånt, 

YouTube också. Och det är ju… Ah, med tanke på yttrandefrihet och sånt. Jag vet inte vad ni 

tycker om det, om man skulle kunna lägga ut klipp på politiker och tjäna pengar på det eller 

vad... 

Isabella 

Jag tycker inte man borde få tjäna pengar på det, man ska göra det för allas bästa. Alla 

ska få sin chans att se. 

Peter (i) 

Ah... 

Isabella 

Asså det är ju klart att man tjänar pengar samtidigt men man borde inte göra det för 

pengarnas del, i och för sig från början. 

Peter (i) 

Näh, precis.  

Richard 

Man borde göra det för att informera andra om politiken och sånt där, och inte för att 

tjäna pengar på det, men är inget som stör mig, liksom… om någon tjänar pengar på det. 

Isabella 

Hhm… Näh, det stör inte mig heller. Bara jag får se det som jag vill se liksom. 

Peter (i) 

    Ah… nämen det är ju precis så att får man... 

Isabella 

Det är ju ändå inte jag som betalar. 

Peter (i) 

Vad tänker ni då typ om långa loppet? Att det skulle bara… Att det verkligen skulle 

bli… Att folk skulle tänka efter mer om vad de säger och såna saker, kanske… Ha mycket 

såhär, lite grovt språk, att de får tona ner så de inte blir sig själva längre. Ifall ni tänker att… 

såhär i långa loppet så här, ifall… Säg att typ ett klipp som det här vi såg precis. Att det inte 

ens… att det skulle vara helt censurerat och så, skulle du…? 

Johanna 

    Fast då hade ju YouTube förstört själva klippet. 

Chris  
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Ja, asså då hade det verkligen inte varit så kul om de inte sa det ordet. 

Isabella 

Näh, om de hade tagit bort sådär “fuck” och sånt. Då hade det ju inte blivit någonting. 

För det var ju typ det enda de sa. 

Peter (i) 

Ja… Frågan är hur… Man hade förstått sammanhanget utan… de är inte säkert. 

Erik (i) 

(Långvarig och irrelevant förklaring av sammanhanget). Problemet är: Ifall man är en 

YouTubare, stor känd YouTubare som, säg, Pewdiepie,  Jenna Marbles, och man har, eh… 

Material i sina videor som kanske är stötande, då tjänar man inga pengar på de videorna. 

Eller det är risken som de löper i det sammanhanget. Och då funderar man på, eh… Ifall de 

måste rätta sig efter det här. Säg till exempel ifall ni tänker er att en av era favorit-

YouTubare… Helt plötsligt så slutar de svära och säga häftiga saker, eller vad man kan säga… 

Eh… Det kanske skulle göra att de inte blir intressanta att titta på längre. Och då kanske de 

förlorar sina tittare, för att de måste rätta sig. Är det något som ni håller med om? 

Chris 

    Ah, jag tror att YouTube skulle förlora på det i längden. För att folk… Asså folk måste ju få 

va’ sig själva utan att… liksom att de måste… De få, liksom, svära, men bara så man inte 

kränker någon, liksom. 

Isabella 

    Ah men det går ju överstyr ibland också. Sedan… När någon blir arg, typ. Då kan det gå 

överstyr och det är ju inte så att de slutar filma. Det är ju det som är det roligt när folk blir 

arga, liksom. (Gruppen småskrattar). 

Chris 

    Men samtidigt har svordomar mest “personligt” just att göra… Asså skulle man få det 

skulle man inte längre va’ sig själv till… Eller det kanske man inte… Men det känns inte som 

svo… Bara för att man tar bort svordomar, så blir man som en helt annan person. 

Isabella 

    Jag skulle inte lagt ut en video när jag sitter och svär massa fula saker. Så min pappa kan 

inte se det för då skulle inte han bli så jävla glad. (Gruppen skrattar). Det är ju sant, jag fattar 

inte riktigt. 

Chris 

    Ah, men det känns bara liksom som att man säger såhär, bara att… Bara för att man tar 

bort svordomar, liksom man blir en helt annan person. Liksom, det är bara… Det är 

egentligen bara vissa få ord som man säger liksom: “Fuck”, “shit”, “fan”. Det är som… Bara 

för att man inte säger dem betyder inte att bara för att man liksom… jag bara tycker att, det 

känns inte riktigt som om man förlorar några tittare bara för att man tar bort några ord. 
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Isabella 

    Nej, men det kan vara såhär, asså… Man är rolig ibland för att man… Asså det är det som 

gör det roligt att titta. 

Chris 

    Asså, svordomar såhär förstärker ju själva… Och det tycker jag liksom… 

Isabella 

    Och om de tar bort det, de som tycker det är roligt att titta på när de svär eller får utbrott 

eller någonting… (Gruppen skrattar). De försvinner ju. 

Chris 

    Ah, just det… ah. 

Richard 

    Det är ju sådär, kanaler som är… Asså hel… Asså uppbyggda på bara våld typ, typ Mr… Vad 

heter han? 

Chris 

    MASProduction? 

Richard 

    Nej, men typ… Vad ska vi ta, typ… N-Grandpa och alla sånna där… Alla, asså dom är 

uppbyggda på att han ska bli arg, liksom. Han ska slå sönder grejer, hans ka svära, liksom. De 

kanalerna kommer att vara helt döda ju, de kommer ju inte… De kommer att behöva ändras. 

Så att så, asså… Och de har ju typ jättemycket prenumeranter och så, så jag tror att YouTube 

kommer att förlora på det i längden, asså. 

Peter (i) 

    Ja… Ja, precis. Det är ju bara att, det är ju det diskussionen va’, att det hade varit ganska 

upprörda många YouTubers då att… “Vi har fått våran följarskara på att vi kunna… Ah, lite 

va’ oss själva och sådär, och när… Kanske måste hålla tillbaks, och det gör att alla följare 

minskar och det är ju egentligen sämre för YouTube också då. Ehm… För ehm… Vi pratade 

lite i förra gruppen också om. Så det är typ… De här reglerna är främst införda för de som, 

eh… Företagen som annonserar på YouTube, att de inte vill bli associerade med, kanske de 

här svordomarna, och sånt. Eller vad tänker man, såhär… Eller företagen då som kanske 

borde välja… Välja mer vilka YouTubare de vill annonsera hos eller är det hela… Alla 

YouTubare borde… 

Isabella 

    De kanske alla skulle välja samma. För det är ingen som direkt vill ha, såhär värsta fula 

svordomarna innan… Asså, eh… Deras reklam liksom.  

Chris 

Allmän… Ah. 

Isabella 
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Men… Asså, de vet ju vad som kan komma på YouTube, liksom. Då får man ju ta den 

risken och de förlorar ju inte på det liksom. De är ju inte så att någon kommer att bara: “ah, 

men…”. Asså det är ju ingen som bryr sig om reklam så det spelar ingen roll… Det är det 

första man trycker bort när man ser det. 

Chris 

Asså om du… Om du… du menar såhär sponsrade arbeten typ med olika ut utrop så 

kommer ju… Om de… Om de som vill sponsra typ endast väljer YouTubare som har liksom 

ett vårdat språk, som inte svär över huvud taget, den personen kommer ju… Asså bara göra 

sponsrade videor kommer ju den med att tappa en massa följare. Det är ingen som vill se den 

liksom. Man vill ju se… Personliga videor och sånt där liksom. Så jag tror inte… Asså, det är 

ju alla YouTubers borde ju inte anpassa sig… Bara för, asså bara för att, säg, sponsrade videor 

och sånt där, bara för att sponsrad… Alltså sponsorer vill ha liksom… Bara för att sponsorer 

vill sponsra YouTubers med vårdat språk. Det tycker inte jag. Alla YouTubers borde anpassa 

sig. 

Peter (i) 

Ah, näh… Näh precis, för det finns ju en… Det finns ju ganska många som försörjer sig 

på det här heltid, alltså som känner att ifall de helt plötsligt inte kan tjäna pengar på sina 

videor längre då… Då blir de nästan av med sitt yrke, liksom. Så, ehm… Ah. 

Erik (i) 

Ah… Så de känner behovet av att censurera sig själva, helt enkelt. 

Peter (i) 

Men, ehm… Ah, så i stort sett kan man väl summera att ni känner att våldsvideor och 

sånt, vissa typer av… Borde liksom vara restriktioner på YouTube, men språk och sånt kanske 

inte… Är lika farligt? 

Chris 

Näh, bara man inte kränker någon annan person, bara man typ… inte sitter i en video 

och snackar skit om någon människa, typ. Men, liksom… svär liksom bara för att vara rolig, 

bara för att förstärka sig själv, det tycker jag är okej. 

Richard 

Mhm... 

Isabella 

Mhm... 

Peter (i) 

Nämen, ah… Just det. Ah, kränkande, det är också frågan om var man drar gränser 

där, liksom. Var… jag menar var blir gränsen för om man kränker någon egentligen, det... 

Isabella 
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Jag tycker att man ska få säga vad man tycker. Eh… Men, alltså… Men det beror på till 

exempel om typ… Om homosexuell, man ju säga om man, asså om man inte gillar någon då 

kan man asså säga: “jag skulle inte kunna vara det”. Men man behöver ju inte sitta och 

snacka massa skit om dem, för det är ju inget fel på dem, liksom. För det finns ju jättemånga 

som gör sånna videor. 

Peter 

Alltså… mot homosexuella, menar du? 

Isabella 

Mot, såhär, olika folkgrupper: homosexuella och allt sånt… Så det är typ “vad vill 

du?”. 

Peter (i) 

Brukar det få ligga kvar på YouTube då eller blir det borttaget, eller…? 

Isabella 

Näh… Det ligger kvar. 

Chris 

Ah, det ligger… jag har sett en massa videor som får ligga kvar, egentligen. Men jag 

har bara sett typ svenskar som har lagt ut… Jag vet inte typ vad snubben heter men han 

snackar väldigt rasistiskt och är emot det mesta med feminismen och allt sånt där liksom… 

Och, eh… Hans, allt det ligger kvar. Jag vet inte om han kan tjäna pengar på det, men det 

ligger kvar. Det är inte borttaget. 

Peter (i) 

Näh… Ah det är ju frågan det, vad man eh… Om du vill fråga om yttrandefrihet och 

ifall de är frågan om att… Om man kränker folk, eh... 

Erik (i) 

Sen är vi inte riktigt säkra på hur algoritmen funkar i Sverige. 

Peter (i) 

Näh, det är sant. Men man kan ju använda videon, man kan ta och flagga videor ifall 

man känner att nått, eh... 

Isabella 

Men, det beror ju på hur man uttalar det också, för det är ju liksom inom vissa 

religioner där det inte är OK att vara homosexuell. Om man uttrycker det så att “jag vill inte 

vara homosexuell, för det är inte tillåtet inom min religion”, då är ju inte det… Asså det är ju 

inte kränk… Det kan inte ta det som kränkande mot sig. Asså, homosexuella eller andra, för 

att det är en religion man följer… Det är någonting man följer. Men det betyder ju inte att 

man har någonting emot dem bara för att det inte är tillåtet enligt deras religion, till exempel. 

Typ… nått sånt. 

Peter (i) 
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Asså det… Att lägga ut som typ säger att… Det… är inte för mig, men det är okej för 

andra, eller? Det låter väl ganska vettigt. Ehm.. vad säger du? Är vi klara för… För denna 

gruppen? 

Erik (i) 

Ah, det känns okej (intervjun avbryts).  
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Bilaga 4: Transkribering från fokusgrupp #3 

12/12 2016 10.10-10.45 

 

Lista med deltagare 

• Erik Gannsjö (intervjuare) 

• Peter Järlesand (intervjuare) 

• Kalle 

• Einar 

• Alicia 

• Hanna 
 

Transkribering 

 

Peter (i) 

    “Ah, vi kan börja lite rent allmänt såhär… Vad tyckte ni om scenen? 

Hanna 

    “De… Asså… Har de inget bättre å säga…? (Gruppen småskrattar). Det är liksom fem 

minuter av enbart svärande. Jag menar de är väl poliser. De kan väl säga något annat? Typ: 

“Jag hittade kulan…”, jag vet inte, någonting. 

Peter (i) 

    Förstod man sammanhanget såhär i den, även vad som hände? 

Hanna 

    Mhm. 

Einar 

    Mhm. Ah, asså… Jag fattade inte riktigt vad den där grejen han plockade ut ur kylskåpet 

var riktigt. 

Kalle 

    Ah, kulan var det. 

Peter (i) 

    Ah, kulan var det, från… 

Einar 

    Ah, ville bara expandera vad som hände… 

Kalle 

    Grejen är ju att, ja.. Det är ju typ ett sånt där exempel på… alltså, dramatisering, asså det är 

ju ingenting som… Asså, det är… Såhär ser det ju inte ut i verkligheten, och det blir liksom 

överdrivet. Och det liksom… 
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Einar 

    Men… jag menar, att de censurerar här… Jag menar, asså om de bara svurit hela den här 

tiden så har inte det egentligen tillfört jättemycket mer till handlingen. Så… de eh… Men jag 

tycker dock att det ljudet, det pipet, är väldigt, väldigt irriterande. 

Peter (i) 

    Det är nästan mer störande än svordomar, kan man tycka? 

Einar 

    Ah… 

Hanna 

    Ah. 

Peter (i) 

    Ah… Ah, annars, generellt, vad tycker ni om YouTube? Använder ni det ofta eller? 

Kalle 

    Minst en gång eller varje gång? 

Einar 

    Ah, jag använder det ganska ofta. 

Peter (i) 

    Vad… Eh, vad tycker ni om ljudet då? Tycker ni att de borde ha censurerat mer? Borde de 

ha censurerat mindre, eller inte alls? 

Kalle 

    Det… Det ska nog finnas en gräns. Det ska nog finnas någon slags gräns för en del saker 

tycker jag. Men, precis som de har just nu att vissa saker… Åldersgräns, där du måste 

verifiera ditt konto. Men det är ju svårt… det är ju lätt att komma förbi det också. 

Peter (i) 

    Ah, det var en som sa det tidigare. 

Kalle 

    En frivillig, eller altså, firivillig, alltså en varning skulle jag tycka räcker. Det blir ju lite 

överdriver när man… Men det är ju liksom en amerikansk censur, det här med svordommar. 

Det har vi ju inte riktigt i Sverige på samma sätt, så att… 

Peter (i) 

    Näh, precis, precis. Det har vi ju varit lite inne på här, för dom… Eh…. YouTube har ju 

precis infört nya förhållningsregler som vi har… Ifall du har… Ifall du svär mycket eller 

kanske vissa våldsamma klipp och sånt, att då tar man bort möjligheten att tjäna pengar på 

det. Och vissa YouTubare då, som kanske har som sin grej å ha ganska grovt språk, de får 

sina videor nedplockade sådär. Så… jag vet inte vad ni tycker om det. Om det är så att… 

Hanna 
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    Ah, men lite överdrivet kanske. Det ska ju finnas en gräns åt båda hållen, alltså det ska 

finnas en gräns för liksom när man sätter stopp för alltså om det är nån som svär jättemycket 

eller något, såhär, våld. Men det kan ju inte bli överdrivet heller. Det kan ju inte va’ liksom… 

Men eh… Så fort någon säger… “sjutton gubbar”, “oj! Oj! En svordom!” 

Einar 

    Ah, nej jag tycker att det här med… Alltså, svordomar tycker jag inte de ska censurera 

faktiskt. Jag tycker att det är väl… Om man inte vill, ju… Man väljer ju själv ändå att kolla på 

det. Så man har ju ett eget ansvar och ja… Och ja tycker att de ska få… Sen tycker jag de ska 

censurera… Censurera vissa våldssammanhang, möjligen, men… 

Kalle 

    Många utav de här grejerna som eh… Många utav de jag tittar på i alla fall får ändra helt, i 

princip hur de ser ut, vad de gör för något. Från att kanske vara ganska grova i språket har de 

lagt om helt. Och det är ju inte så jättekul tycker inte jag får då tappar grejen med YouTube. 

Och varför ska de inte få göra, för de här är ju minst lika filmskapande som alla andra och de 

andra runt omkring får ju skapa våldsamt och liknande eh… Alltså våldsamma och grovt 

språk och med innehåll utav droger och liknande, men det får inte YouTubers, vilket jag 

tycker är konstigt. 

Peter (i) 

    Ja, det är ju världens näst största hemsida, sådär, så att det… När folk helt plötsligt måste 

börja uppträda väldigt annorlunda på det så… Ah, men då hör man ju skillnad på det då att 

de… Att för och efter… 

Kalle 

    Mhm… Det är jättetydligt. 

Peter (i) 

    Och det är… Bättre innan, då? 

Alicia 

    Ja… 

Kalle 

    Ahmen, det beror ju på… Eh, jag tittade på det för jag tyckte det var roligt. Det… Eh, 

innehållet de hade innan. Och jag tog inte illa upp och jag tycker inte att jag liksom… Jag blev 

inte illa påverkad. 

Hanna 

    De är som innan, jag sa: asså man har ju ett eget ansvar. “Jag valde att kolla på det”, det är 

ju.. Det var ju inte precis någon som… Asså, stod bredvid dig och tvingade dig att titta på 

klippet. Det var du själv som valde. 

Einar 
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    Ah… Och om man är såhär, och man vill inte… Man tycker det är jobbigt med svordomar 

och… Då behöver man ju inte kolla på det, liksom. 

Kalle 

    Då borde det finnas en varning som gör det lättare för… eh, konsumenten. Man ju uttrycka 

det så att… Kunna välja. 

Hanna 

    Precis. 

Peter (i) 

    Ah.. Ja, det finns ju… Ja, visst. Den åsikten hörde vi också innan, där man kanske borde… 

Istället för att censurera, istället borde man kanske kunna… va’ en “band” eller nått som 

varnar för grovt språk. Men jag tänker så att andra typer av… Asså, på tal om att plocka bort 

saker på YouTube. Vi säger… Eh… Vi säger videor då som kanske uppmanar till våld eller 

sådär. Vi säger typ en ISIS-rekryteringsvideo. Det kanske inte direkt behöver visa våld, 

mendet kan uppmana folk att ansluta sig då. Tycker ni att det ska få… 

Kalle 

    Men det har ju… Det har ju med lagar och regler att… Det har ju inte med YouTube’s 

guidelines att göra. Det har ju med med lagar och regler och det förbjudet att sprida sådan 

propaganda. 

Einar 

    Det finns väl redan, eller? Asså man kan ju såhära… Vad heter det… Man kan väl 

rapportera en video, va? Och om det är tillräckligt många som rapporterar den så kommer 

den att plockas ner. Ja, jag tror det funkar så. De flaggar för… nått sånt, såhära våldsbrott... 

Kalle 

    Grejen är ju såhär… Grejen är ju att för… Det är ju ytterst få som lägger upp sådan IS-

propaganda. Det är ju de här… Asså de är ju en liten skara som inte gör så mycket. Men, 

asså… Och det är ju synd att alla andra ska behöva dras över en kant och förlora sitt 

varumärke och det de tjänar pengar på, tycker jag. 

Peter (i) 

    Ah… Ja. Eh, det… Det är sant… Det. Å… Vad tänkte jag mer såhär. Det finns ju, ja... Det 

finns ju typ andra… Det finns bilder på huliganslagsmål och sånt som läggs upp. 

Einar 

    Eh… Jo, asså…. Om det är liksom… Starka bilder från verkliga livet så att säga, då tycker 

jag att man ska… Man ska… Man ska inte upp… Uppmuntra folk att tjäna pengar på… på det, 

tycker jag. 

Kalle 

Det är ju lite… De tjänar ju lite lite på det också. Man måste ju ha extremt… Ofantligt 

många ”views” för att kunna tjäna några pengar på det. Sen är det svårt att se… asså vad… 



 
 

73 

Jag känner folk som har ganska mycket views på sina kanaler, men… asså… pengarna de får 

ut från det är minimala. 

Peter (i) 

Ah, du skulle vara uppe i väldiga… Väldiga mängder följare för att det skulle kunna 

bli… Jag tror… Vad är det.. Runt tjugo till trettio pers i Sverige som livnär sig på YouTube, allt 

som allt. 

Kalle 

Mhm… 

Peter (i) 

Det är väl många mer som skulle vilja, antar jag. Men det är väl… Svårt helt enkelt att 

generera den typen av mängd följare. Såhär litet… Ehm… Så, jag tänker såhär: Ni tänker 

“språk” borde inte egentligen va’ så särskilt censurerat? Mer såhär… våldsinnehåll, då? 

Kalle 

Det är det ju i… i Sverige så är det ju inte det. Det är ju i USA som det är så pass… 

tufft. USA har ju en väldigt speciell censur. De har ju.. .Våld behöver inte censureras, men 

ofta… Asså... naket och droger och sånt vill gärna censureras ut, och språk… Språk är ju den 

största, absolut största som de censurerar. Så att… Men i Sverige så tycker jag att vi har en 

ganska bra censur, där jag… Asså, med… 

Peter (i) 

Ja, för det blir ju det här att de… De är ju amerikanska regler det här, eh… 

Amerikanskt företag och amerikanska regler, men det… Eh, implementeras ju även i Sverige 

då för att vi får ju förhålla oss efter det då… Så att… Eh, här i Sverige har kanske inte 

svordomar sådan väldigt stor betydelse som det har i USA, eller förstår ni vad jag menar? 

Kalle 

    Ah… 

Peter (i) 

    Eller jag vet inte hur ni tänker såhär… Ifall det är väldigt stötande med… Vi säger ni har 

sett den här… Tanken med att visa det här klippet var ju kanske att visa hur det kunde bli då 

ifall YouTube egentligen… Plötsligt måste ta bort allting med svordomar och sånt. Det kan 

vara mer störande nästan än vad det är, med bleep-ljudet.. 

Kalle 

    Grejen är ju att… Det är ju ett företag, och om de fortsätter att göra så… Det innehållet som 

jag tittade på förr inte finns kvar längre, som jag inte kan finna intressant och roligt längre, 

då byter jag ju. 

Peter (i) 

    Det kan finnas andra plattformar då som… 

Kalle 
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    Exakt, och då finns det möjlighet för andra plattformar att dyka fram som inte har samma 

guidelines. Det är ju bara… Vi kan ju tycka, men i grund och botten så tycker jag fortfarande 

att det är upp till YouTube att bestämma, även om jag kan tycka att det är löjligt och jag kan 

tycka att det är onödigt. Det är ju bara för mig i så fall att gå över till någon annan. Det är ju 

bara en tidsfråga ifall de fortsätter. Då finns det ju folk som faktiskt kommer att lämna och 

byta till andra grejer. 

Peter (i) 

    Aha… Ah, jag vet, jag hörde det… Det var ju fler större YouTubare som… Ehm… Hotade 

med det helt enkelt, att gå över till andra plattformar, och det är… Det är väl det vi va’ till lite 

på också… Ifall de på något sätt sätter fällben för sig själv… Att det… De som har byggt upp 

många “followers” har väl gjort det för att de är frispråkiga, till viss del. Sedan när de helt 

plötsligt inte kan vara sig själva längre kanske de inte blir lika roliga att kolla på, och då borde 

väl YouTube förlora annonsintäkter och sånt också, så att… Eh… Det har väl varit lite av en 

tanke vi haft runt det här… Ehm… Tänker mer här… Ehm… och sedan politik och sånt, tycker 

ni att det ska va… Ska man får lägga upp, liksom… Eh, saker där som så… Amerikanska 

presidentvalet va mycket med fejkade nyheter och… Till exempel: la man upp en video där 

det stod “Hillary Clinton” som en tag, och så… Men sedan så la de till “Hillary Clinton + 

Prison”, då blev den bortplockad, sådär. Vad tycker ni om det, såhär? Eller, ska typ politik 

censureras? 

Kalle 

    Antingen så tillåts all politik eller så tillåts ingen politik, och jag tycker då att det är lättare, 

troligen, för YouTube… Eh, att tillåta all politik. Även om jag inte håller med alltid… 

Einar 

    Jag tycker också det är… Varför ska de inte tillåta politik på en, liksom, det är ju ändå en 

social medie, kan man ju ändå tycka. Det är ju som att Facebook skulle banna dig från att 

säga alla former av politiska åsikter. Jag tycker det är väldigt, väldigt konstigt om de skulle 

göra det. 

Erik (i) 

    Det finns ju, i och för sig, uteslutande politik också, eller politik som tvärt ställer sig emot 

vissa folkgrupper som… Är just… Ah, majoriteten anser vara kränkande. 

Kalle 

    Ah, men det är ju de som… De är ju de som kommer emellan, de får inte mycket “views” på 

sina videor, i så fall. Det är ju de som kommer emellan, för YouTube ser ju långt ifrån allt. Det 

laddas upp så pass många miljoner videor om dagen till YouTube, så att YouTube kommer 

inte att kunna komma åt allt, och det är troligen de små… Eh, få views som kommer att 

komma undan. 

Erik (i) 
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    Vilket är anledningen till att de har låtit en algoritm sköta nedtagandet av de här videorna, 

eller… I grunden är det som händer att… Ifall en video anses… Vi säger att: enligt algoritmen 

innehålla svordomar, våld, sexuellt innehåll eller politiska kommentarer av olika slag så 

flagg… Så hamnar den på en svartlista och förlorar kort sagt rätten att visa reklam, och därför 

möjligheten till intäkter. Det finns ju i och för sig… Man kan tänka sig sett att kringgår det 

här, just politiskt, om man är smart. Men, ehm… Ja, så ni anser det att eh… ingen politik 

borde censureras om någon form av politik tillåts. 

Kalle 

    Exakt 

Einar 

    Exakt, men sen så måste det ju förstås finnas en gräns för… Asså, en.. De finns ju en rent 

laglig gräns för vad man får uttrycka för… För liksom… Men det är ju inte YouTubes ansvar. 

Kalle 

    Näh… Då är det ju andra… Ah, exakt. 

Einar 

    Eh, de kan ju försöka hålla nere den formen av grejer, men det behöver ju asså…  

Peter (i) 

    Men så är det ju så att folk uttrycker sig… Kanske… Eh… negativt om homosexuella eller 

kanske om andra folkslag eller sådant där. Det behöver inte… Ska sånt få ligga uppe så…? 

Kalle 

    Grejen är att jag ser inga andra som tittar på detta än de som faktiskt redan har den 

åsikten. Jag som kanske… Jag som stöder att man ska få tycka om vem man vill eller 

liknande, jag kommer ändå inte att klicka in på en sådan video och stödja detta. Det är ju viss 

små skaror som gör detta och de kommer ändå att komma undan ifrån censureringen. Enda 

skillnaden är ju att i så fall så gömmer de sitt innehåll mer eller så upp… Laddar de upp fler 

videor, asså. Det finns… Det finns ingenting som kommer att stoppa dem, och där kommer 

också en laglig… Det finns ju lagar och regler. Hur… Eh.. Hur.. Vad du får lägga upp helt 

enkelt, och där ska YouTube kunna hjälpa till, eh… Hjälpa polisen för att kunna få ner det i så 

fall, men det är inte YouTubes ansvar. 

Erik (i) 

    Intressant där är ju just att det finns lagar… Det är ju… YouTube är ju världens näst största 

hemsida. Och är… Och är världsomspunnen, men sedan gäller ju såklart olika lagar i olika 

länder. Ett exempel som jag tänker mig nu, helt plötsligt, det är ju i och med den här 

flyktingkrisen som har skett i Europa, beroende på kriget i mellanöstern, har ju... Ett fall för 

ett tag sedan va’ att en… Något land i Östeuropa, det var i en av städerna där, hade eh.. Ehm.. 

Det var do… Borgmästaren eller någonting hade laddat upp ett videoklipp till YouTube där 

han och några… Eh… typer, från staden hade i stort sett sänt ut ett meddelande att “om ni 
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invandrare kommer in i vår stad så ska vi slå er på skallen”. Och det… Är ju ett exempel på… 

Kanske lite det vi talar om just nu. Äh, då är ju frågan ifall de har rätten att göra… Att göra på 

det viset. 

Kalle 

    Men vad säger lagarna? 

Erik (i) 

    Det är ju, i och för sig… Lagarna där de är… Det kan ju tillåta dem att göra så, i deras eget 

kontext, i deras eget land. Medan… Då kanske YouTube borde… Anser ni då att YouTube 

borde rätta sig efter någon sorts internationell standard? 

Kalle 

    Nej. För det kommer aldrig finnas en internationell standard. Det finns inte.  Vi har… Vi 

skiljer oss så pass mycket på jorden så att vi kommer aldrig att kunna ha en… Asså en 

internationell standard: vad vi tycker är okej och inte. Det kommer alltid att skilja sig. Och 

det kommer alltid va upp… Det kommer slut vara amerikanska standarder som sätts 

eftersom YouTube är ett amerikanskt företag. 

Erik (i) 

    Mhm… 

Einar 

    Så YouTube kan förstås välja att plocka ner videon, men ehm… Men det, asså… Vad ska 

man säga.. Ah, de kan ju välja att plocka ner videon om de hittar den, liksom. Och om det är 

tillräckligt många flaggar för att det innehåller “våldsbejakande” innehåll och sånt så kommer 

de att plocka ner den. Ehm… Och sen så behöver du inte… Det betyder inte, asså du behöver 

ju fortfarande inte titta på videon om du inte vill. 

Kalle 

    Exakt, det är inga andra än de som faktiskt stödjer hans uttalande som tittar på videon, 

mest troligen. Jag har svårt att se… Jag går ju inte in och tittar på en massa Trump-grejer för 

att jag… Alltså för att det finner… Det finner inte mig i smaken, det ju liksom inget som jag 

nödvändigtvis behöver se eller vill se. Det är… Det är ju bara de som… Det är ju det som är 

YouTube. Det är ju frivillighet, vad man vill titta på. Det är ju det som alla dras… Asså vill ju 

titta på olika… 

Erik (i) 

    Ah, precis… Och just på tal om det, ehm… Vad gäller såhär att censurera olika saker och 

ting… Eh… Vad anser ni om att det ska va’... Alltså, total-censur: ifall man ska förbjuda 

någonting. För en grej är just med de här algoritmen som har träffat olika videor. Det är att 

det händer oftast att videor som bara kanske innehåller enstaka svordomar eller enstaka… 

Innehåll som kanske är… Som man kanske skulle kunna ifrågasätta, har drabbats medan 

större videor som är kanske… Det är kanske stora musikvideor eller någonting som 
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innehåller mycket svordomar inte har drabbats alls. Så det fi… Frågan är helt enkelt: anser ni 

att ifall det finns en regel för exempelvis svordomar. Som… Att de ska censureras på 

YouTube. Innebär det då nolltolerans eller är det förhandlingsbart? 

Kalle 

    Det är ju… Det är ju… 

Einar 

    Asså, det kommer bli förhandlingsbart oavsett hur de gör. För att… Asså… Om någon stor… 

Vi säger att Justin Bieber laddar upp en ny låt på YouTube, och den innehåller svordomar. Då 

kommer han kunna snacka med YouTube så att de inte tar bort den, för att YouTube vill ha 

de annonsintäkterna, och eh… Så tror jag det kommer funka i alla fall, och jag tror det är så 

det funkar nu också. 

Kalle 

    Allting som har med pengar att göra är alltid förhandlingsbart, så är det ju. 

Erik (i) 

    Ah, så ni tänker er att.. Eh… Det kan vara… 

Einar 

    Även om de sätter nolltolerans så kommer det att bli förhandlingsbart. 

Hanna 

    Mhm… 

Peter (i) 

    Ska vi avsluta där, kanske? (Intervjun avslutas)  
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Bilaga 5: Transkribering från fokusgrupp #4 

12/12 2016 10.45-11.20 

 

Lista med deltagare 

• Erik Gannsjö (intervjuare) 

• Peter Järlesand (intervjuare) 

• Felix 

• Kasper 

• Elvira 

• Ebba 
 

Transkribering 

 

Peter 

    Eh, då kan vi börja lite såhär lätt, vad tyckte ni om scenen? Var den begriplig? 

Felix 

    Det blir ju svårare att förstå den för att dom censurerar såhär alla svordomar. Blir såhär 

osammanhängande. 

Peter 

    Ja, gick det ändå hänga med i så här vad som hände? 

Elvira 

Ja, man såg ju vad de gjorde hela tiden, det gjorde man väl. 

Felix 

    Jag tror man skulle förstå mer om vad dom tänkte om man slapp några 

Ebba 

    Fast dom sa väl inte så mycket annat än svär 

Felix 

    Fast om såhär sättet dom 

Ebba 

    Ja 

Peter 

    Ah visst, ah det handlar ju om flera olika nyanser helt enkelt och vilket tonfall och sådär, 

när det inte är censurerat det vill säga men. Eh, såhär vad tycker ni om youtube annars, 

använder ni det ofta och sådär? 

Felix 

    Ja 
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Kasper 

    Ja 

Elvira 

    Ja 

Ebba 

    Ja 

Peter 

    Typ daglien? En gång i veckan? 

Ebba 

    Dagligen 

Felix 

    Dagligen 

Elvira 

    Ja 

Peter 

Okej, okej. Hur känner ni? Youtube, borde dom typ censurera mer innehåll, borde dom 

censurera mindre eller inte alls? 

Kasper 

    Dom, dom har väl denhär åldersgrejer va? Man måste skapa konto, för att. 

Elvira 

    Få se. 

Kasper 

    Ah. 

Felix 

    Asså sen såhär dom censurerar bra saker men dom censurerar också många saker som 

personligen jag inte tycker borde censurera. Och sen så skiter dom i att censurera andra saker 

som borde censureras. 

Peter 

    Som till exempel vad eller sådär? 

Felix 

Asså det ligger ute, asså såhär mycket skit på youtube. Asså det ligger ute avrättningar 

och sånt. Men bara för det inte visar blod och sånt, så är, kan, kan ju inte youtube ta ner det. 

Peter 

    Ah, det är ju märkligt asså. Så eh, ni känner inte att det är så störande med svordomar just 

då kanske på youtube? Att, eller tycker ni det? 

Ebba 



 
 

80 

    Asså när jag kollar på youtube kommer det inte upp så mycket att dom censurerar på 

videorna 

Elvira 

    Nä jag har nog aldrig, eller nej 

Ebba 

    Nej jag brukar inte stöta på det. 

Peter 

    Nä för, precis nyligen har youtube infört nya förhållningsregler som gör det svårare då att, 

eh tjäna pengar på videor ifall det innehåller vissa innehåll som typ svordomar, visst våld och 

endel politiska saker. Så endel youtubare har ju fått lägga om sin stil lite så, det är mer om ni 

tyckt sånt varit störande innan? Att det varit mycket den typ av språk från youtubers och 

sådär? 

Ebba 

Mhum 

Peter 

Eller är det nångonting ni har tänkt på kanske? Att dom asså såhär mycket fuck och 

shit och såhär? För gör dom det nu har de svårare att  monetiza videon. 

Felix 

    Asså, jag har aldrig haft problem med svordomar så jag reagerar inte på det. Men jag kan 

förstå att vissa personer blir irriterade på att det är vissa som använder mycket svordomr i 

sitt språk och tal. 

Ebba 

    Mmm 

Kasper 

    Jag har nog vant mig lite vid att det är rätt mycket svordomar på film, alltså vanligvis. 

Ebba 

    Ja, det har jag nog också gjort. 

Elvira 

    Man blir inte såhär lixom förvånad eller så 

Peter 

    Nä, mer att det är en del av språket på något sätt. Man kan ju, ah ibland då sa kan det ju bli 

konstigare att plocka bort svordomar än vad det är att faktiskt ha dem där. 

Ebba 

    Mmm 

Peter 



 
 

81 

    Men jag tänker annars vad det gäller censur och youtube, jag tänker typ ISIS 

rekryteringsvideor och sånt. Dom behöver ju inte ha med något direkt våld, kanske bara en 

uppmaning att ansluta och sånt. Ska det få ligga kvar? Till exempel. 

Elvira 

    Asså, det är väl inte så bra eller?  

Ebba 

    Nej det är det inte! 

Peter 

    Nä, och såg såhär andra vålds, säg såhär fotbolls eller huliganslagsmål och sånt. Det är ju 

ändå folk som vill slåss med varandra men ändå ganska våldsamt. Ska sånt, jag tänker kan 

sånt ligga ute eller? Eller vad tycker ni? 

Kasper 

    Nä 

Felix 

    Det borde ligga ute, så folk, asså så det inte blir såhär att man blir skymtade(?) från allt i 

världen. Men det behöver inte vara så att såhär det första du ser när du kommer in på 

youtube så ligger det huliganfight typ i Stockholm den tjugotredje mars. 

Elvira 

    Men asså om man inte klarar av och kolla på sånt kanske man inte behöver klicka in på 

såna videor? 

Ebba 

    Nä, man kan ju ändå själv välja vad man kollar på. 

Elvira 

    Ah. 

Erik 

    Så det är en förhandlingsbar grej? Saker kan tillåtas bara det inte framträder för mycket?  

Ebba 

Mmm. 

Elvira 

Mmm. 

Kasper 

    Mmm. 

Peter 

    Vad tänker ni om politik och sånt förrestren? Det är också med i i dehär nya 

förhållningsreglerna. Att säg inför det amerikanska valet och du taggade Hillary Clinton, då 

fick du ha uppe den. Men taggade du Hillary Clinton plus prison så blev det nedplockat. Eh, 
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vad tycker ni om det, tycker ni man ska få lägga ut vad man vill politiskt på youtube eller ska 

det finnas begränsningar där också? 

Ebba 

    Det har väl typ lite med yttrandefrihet att göra, att man ändå får tycka och tänka, asså 

såhär hur man vill. 

Felix 

    Alla måste få ha en röst 

Elvira 

    För många använder ju youtube för att få fram sin röst. 

Ebba 

    Ah, precis. 

Elvira 

    Om man tar bort lite av det så förstörs ju det. 

Peter 

    Ja det blir lite åsiktspolis? 

Ebba 

    Men då väljer du dom lixom vad som är bra att tycka och så, tänker jag. Eller, ja. 

Peter 

    Ah precis, det är ju lite slippery slope det där. Lägger du om just henne, där då lite negativt, 

då får du inte vara med lixom. Jag tänker mig att det måste funnits ganska många anti-

Trump videor som anklagade honom för ditten och datten och det väl aldrig något problem. 

Ebba 

    Nej 

Peter 

    Så i stort sett, jag menar ni tänker så här att våld, explicit våld, det borde, det borde inte 

vara med? Men annars språk och sånt politik, det borde vara mer fritt? Eller vad tycker ni? 

Kasper 

    Jag tänker asså barn, många små barn dom lixom kanske inte tänker riktigt vad dom såhär 

går in och kollar på. Eh, och då tänker jag väl att man kanske, jag vet inte censurerar dom 

såhär våld om det är ett bråk? Såhär så man måste konfirmera sin ålder? Eller vad ska man 

säga? 

Felix 

    Det beror på hur många som har anmält videon för opassande innehåll 

Kasper 

    Aha, ah 

Peter 

    Ja, så kan det vara. Att man flaggar videor så kan det bli 
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Elvira 

    Ah, man kan väl ha typ åldergräns, eller? Nej? 

Felix 

    Det är ju dom som tittar som mer får avgöra om det är åldersgräns. 

Peter 

    Är det så, bestäms det av communityn?  

Felix 

    Ah ofta, youtube tittar ju hur många som anmält videon och tittar dom själv igenom. Och 

sen ser dom då att dethär är inte passande för barn under tretton, typ. 

Kasper 

    Många reklamer är ju innan videon, asså man måste kollar fem sekunder, och då kanske 

man inte riktigt vet vad videon innehåller. Men man ser ju ändå vad rubriken lyder. 

Erik 

    Om säg coca-cola gjorde reklam innan, säg typ innan en video av ett slagsmål. Skapar, 

skapar det en negativ bild, påverkar det er bild av säg typ det varumärket? 

Ebba 

    Mmm, nä. 

Erik 

    Typ att här har vi ett företag som stödjer den typen av innehåll. 

Felix 

    Nä, asså det är ju bara dom betalar för att göra reklam på sidan, sen slängs ju dom 

slumpvis ut. 

Kasper 

    Jag tror att det sätter sig lite såhär i bakhuvudet, att man såhär har sett en video med coca-

cola och sen slagsmål. Då kanske man väljer pepsi nästa gång, bara för att, man vet inte 

varför men det kanske sitter lite i bakhuvudet där. 

Peter 

    Nu blir det ju att många av dom här youtubarna får anpassa sig så för att några av 

företagen inte vill associeras med sånt innehåll. Men då hade man ju kunnat tänka sig att 

företagen kanske mer noggrant hade valt ut vilka dom ville visa sin reklam hos. Eller? Så 

hade det hela kunnat vara mer fritt.  

Felix 

    Mmm 

Elvira 

    Nä, asså det förekommer ju lixom när man pratar lixom vanligt. 

Felix 

    Det är en vanlig del av svenska språket med svordomar 
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Kasper 

    Mmm 

Peter 

    Jo, men det är det ju, det är det ju verkligen. 

Ebba 

    På youtube använder man väl det språket? Det gör väl typ alla youtubers? 

Felix 

Det borde ju skilja sig för alla är ju olika. Såhär, vem man uppfostras av till 

Kasper 

Ah, och alla har ju olika lagar med. 

Ebba 

Mmm. 

Elvira 

Mmm. 

Erik 

Drog ju bland annat, i en annan grupp drog Saudiarabien som exempel på en plats 

där man, särskilt den här typen av innehåll kanske inte alls accepteras. 

Peter 

Jag tror nog dom blockar youtube som, på det stora hela där. Nästan alla sociala 

medier är nog blockade. 

Erik 

Ja och Turkiet, och Kina. 

Felix 

Men då går det mer till det negativa för då blir det ju en censur av omvärlden nästan 

så att man tror såhär det som är här är hela världen, är det bara att acceptera. Du vet man 

kan inte utveckla sig till såhär, till det bättre. Om man säger typ Saudiarabien där är det typ 

jämnställdhet. Och dom, och dom inte ser då att såhär att i USA så är det, och Sverige är det 

mer jämnlikt. Då kommer dom inte kunna utveckla sig ju för då är dom kvar i det gamla 

systemet och dom tror att det är det enda som finns. 

Peter 

Vad tänker ni om såhär videor med folk som, säg folk som kanske inte säger något 

direkt såhär men kanske uttalar sig negativt om homosexuella eller vissa religioner. Borde 

det få ligga kvar? Såhär så länge det kanske håller sig inom lagen? Eller faller, faller det inom 

yttrandefriheten mer? 

Elvira 

Asså alla har ju rätt till sin åsikt men man tycker alla olika. Så vissa kanske tycker det 

är okej och vissa inte men det beror ju på, asså om man håller med eller inte. 
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Kasper 

Men sålänge det lixom går inom lagen så tycker jag nog det är okej. 

Ebba 

Och att man lixom inte är elak mot en viss person, eller asså. 

Felix 

Att det inte är riktat mot den personen. 

Ebba 

Nä precis, nä exakt 

Kasper 

Rädda den enskilda personen 

Erik 

Anser ni censur i det här sammanhanget att det är någonting som är 

förhandlingsbart? Alltaå, säg att man förbjuder någonting, säg att man förbjuder, att dom 

förbjuder alla svordomar. Anser ni då att det är okej att det är förhandlingsbart? Man får ju 

inte, alla videor på youtube får inte visa svordomar. Förutom kanske dom senaste 

musikvideorna som då är miljontals visningar. Får dom ha svordomar medan resten inte får 

ha det? 

Felix 

Jag tycker om det är censur på, om dom vill ha censur ska det vara på alla. 

Elvira 

    Mmm, annars blir det orättvist. 

Felix 

    Annars blir det orättvist. För då tar man ju bort, vissa får ha en talan medans vissa andra 

inte får. 

 

 

 


