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Abstract 
 
Petäjä, Ulf (2006). Varför yttrandefrihet? Om rättfärdigandet av yttrandefrihet med utgångs-
punkt från fem centrala argument i den demokratiska idétraditionen. (Why Freedom of 
Speech? On the Justification of Freedom of Speech on the Basis of Five Central 
Arguments in the Democratic Tradition). Acta Wexionensia 83/2006. ISSN: 1404-
4307, ISBN: 91-7636-494-1. Written in Swedish with an English Summary. 
 
This thesis focuses primarily on the question”why is freedom of speech 
valuable in a democratic context?” I argue that it is problematic that free-
dom of speech takes for granted and that the main question therefore is ab-
sent in current political science research, in legal texts, and in public dis-
course. I also argue that in democratic states the focus, regarding freedom 
of speech, is often on its boundaries and limits rather than on its justifica-
tion. But it is highly problematic to find and establish its limits without dis-
cussion why freedom of speech is desirable in the first place. 

The thesis poses two questions. The first concerns how freedom of 
speech is justified by the five strongest available arguments. I analyze the ar-
guments and conclude that they justify freedom of speech differently but 
that they are similar in one aspect. Freedom of speech is not primarily justi-
fied as an individual right. It is rather justified in terms of the public good. 

The second question asks if we can reach a better understanding of the 
central arguments. I argue that the arguments have something in common; 
all of them justify freedom of speech with reference to a common value. I 
argue that this common value is what I call, a “reliable communication 
process”. All five arguments claim that freedom of speech is valuable be-
cause it promotes a reliable communication process.  This process is reliable 
in terms of its capacity to create a pluralistic public discourse that exposes 
citizens to ideas and perspectives that they would not have chosen in ad-
vance. 

This study results in the following findings. First, that freedom of speech 
is valuable in a democratic context because the reliable communication 
process supports the central democratic value of the enlightened under-
standing of the democratic citizen. Secondly, that I can give a principled rea-
son for the boundaries of freedom of speech. This means that, according to 
the arguments, there are reasons to abolish or limit freedom of speech if the 
reliable communication process is damaged or absent, for example in case 
of war, anarchy, or violent circumstances. Third, that there are strong rea-
sons in support of a public service media, and greater state intervention in 
media politics. One strong reason for that conclusion is that a public service 
media can ensure a pluralistic communication in society and counteract in-
formation conformity and intolerance among the members of society. 
 
Keywords: Justification of freedom of speech, Democracy and freedom of 
speech, Reliable communication process, Arguments for freedom of speech. 
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Förord 
För inte så länge sedan, närmare bestämt när jag var 6 år yngre än jag är 
nu, var jag fullständigt obekymrad över fenomenet yttrandefrihet. Jag 
kan idag inte påminna mig om att jag överhuvudtaget hade ägnat ytt-
randefrihet en tanke tidigare.  

När jag skulle skriva magisteruppsats i statsvetenskap kom emeller-
tid mina blickar att riktas åt yttrandefrihet, särskilt frågan om problemet 
gällande dess gränser. När jag senare blev doktorand funderade jag vi-
dare över yttrandefrihet. Till slut kom jag fram till idén att problemet 
med rättfärdigandet av yttrandefrihet förtjänade en större och djupare 
undersökning. Mina motiv var till en början nog egoistiska i första 
hand, då jag personligen var intresserad av hur denna viktiga frihet 
hade motiverats och diskuterats av andra människor. Genom den här 
avhandlingen avser jag att själv lämna ett bidrag till den diskussionen. 

Jag hade dock inte kunnat skriva den här avhandlingen utan hjälp 
från ett stort antal personer. Den person som varit helt avgörande för 
min utveckling, och arbetets fortskridande, under de senaste åren är 
min huvudhandledare Mats Lindberg. Jag begriper inte hur Mats orkat 
lägga ner så mycket tid på att läsa mitt manuskript, om och om igen, 
och alltid med lika kritiska som konstruktiva idéer och kommentarer. 
Tack Mats, du är bäst! Även min andra handledare Lena Agevall förtjä-
nar ett stort tack då hon varit med hela vägen, från mina första oartiku-
lerade och dunkla idéer, till färdig avhandling. Tom Bryder har också 
varit ansvarig som handledare när det gäller delar av avhandlingen.  

Bland mina kollegor vid Växjö universitet är Karl Loxbo den person 
som utan tvivel förtjänar mest uppskattning. Vi har diskuterat avhand-
lingsarbete, vetenskapsteori och politisk teori i oändlighet, dessutom 
har Karl bidragit med många goda idéer som har varit nyttiga både för 
avhandlingen och för mitt tänkande överhuvudtaget.  

Hans Bengtsson vid Högskolan i Halmstad ägnar jag också en sär-
skild tanke. Hans var den som uppmuntrade mig att prova på under-
visning innan jag blev antagen till forskarutbildningen, vilket gav nyttig 
inblick i och erfarenhet av hur det fungerar att verka som lärare på hög-
skolenivå. Dessutom har Hans alltid varit en stimulerande person med 
många idéer och en allmänt nyfiken inställning. 

Ett särskilt tack också till Ludvig Beckman, som var opponent på 
mitt slutseminarium. Ludvig genomlyste manuset på ett både kritiskt 
och konstruktivt sätt och fick mig att tänka till ytterligare några varv. 
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Andra personer som förtjänar att tackas är Ola Agevall, Lennart 
Bergfeldt, Magnus Hagevi, Nicklas Håkansson, Stefan Höjelid, Björn 
Idlinge, Kazuki Iwanaga, Conny Johannesson, Jörgen Johansson, Ma-
thias Klang, Torgny Klasson, Thomas Knoll, Lennart Lundquist, Mar-
tin Nilsson, Jouni Reinikainen, Hans Ring, Mikael Sandberg, Frida Se-
vandersson, Kristian Steiner, Thomas L. Tedford, Rebecka Ulfgard, 
Anders Urbas, Torbjörn Vallinder samt Cesar Villanueva. 

Thomas Knoll skall även tackas för hjälp med engelsk språkgransk-
ning.  

Avslutningsvis har jag sparat de viktigaste personerna till sist: min 
sambo Pascale och vår dotter Nadine, som snart blir fyra år. Ni har be-
rikat min tillvaro och fått mig att inse att det finns saker som är bety-
delsefullare än att skriva avhandling. Även om det också varit viktigt…  
 
Oskarström, december 2005 
Ulf Petäjä 
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I Inledning 

 
Få de missnöjda yttra sig fritt, så kunna de vederläggas, underrättas, förvandlas till ett 
upplyst publikum. (Anders Forsskål 1759)1 

Ämnesval 
När frågan om yttrandefrihet dyker upp i demokratiska länder är det 
snarare regel än undantag att det handlar om yttrandefrihetens gränser. 
Den problematiken har aktualiserats ännu tydligare sedan 11 septem-
ber-attackerna i USA. Såväl i USA som i andra länder, t.ex. England, 
har yttrandefriheten begränsats när det handlar om yttranden som kan 
kopplas samman med terrorism. Ett exempel är att det nyligen har bli-
vit straffbart att offentligt försvara terrorism i England.  

Även i Sverige har frågan om yttrandefrihetens gränser aktualiserats 
många gånger de senaste åren. Välkända exempel är nazistföreläsningen 
vid Umeå universitet2, pastorn Åke Green som åtalades för hets mot 
homosexuella3 samt Ahmed Rami och dennes Radio Islam, som flera 
gånger har fällts för hets mot folkgrupp. Det är naturligtvis både viktigt 
och nödvändigt att diskutera yttrandefrihetens gränser men problemet 
är att gränsdragningsfrågan inte kan ses som isolerad från rättfärdigan-
defrågan. Wojchiech Sadurski formulerar relationen på följande sätt:  

 
But an attempt to give a principled, rather than an ad-hoc, answer about where 
to draw the line must fail unless it is based upon a rationale for having free-
dom of speech in the first place, and upon an understanding of the structure 
of the principle of free speech. (Sadurski 1999: 1, kursiv i original) 

 
                                                           
1 Forsskåls skrift Tankar om borgerliga friheten finns även i en nytryckt version (1992). Se även von 

Vegesack (1995: 23ff.; 298). 
2 En doktorand vid Umeå universitet anordnade 1997 en föreläsning på temat ”Vad vill nazisterna?” där 

en nazist föreläste. Händelsen skapade en stor debatt i massmedierna. Se Petäjä (1999) som analyserar 
händelsen med utgångspunkt från några argument för yttrandefrihet. 

3 Åke Green friades den 29 november 2005 av Högsta domstolen när det gäller åtalet för hets mot ho-
mosexuella (DN 2005-11-29). 
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Sadurski hävdar således att ”a discussion about the peripheries [grän-
serna] is dependent on an understanding of the central values of free-
dom of speech” (Sadurski 1999: 1). Jag anser att Sadurskis idé är viktig: 
hur kan man nå fram till ett rimligt svar gällande var gränserna bör dras 
för yttrandefrihet, utan att även diskutera de värden som yttrandefrihet 
vilar på?  

Relationen mellan gränser och rättfärdigande är även viktig ur ett 
snarlikt perspektiv, som Eric Barendt uttrycker när han skriver att: ”… 
the different justifications urged for a free speech principle carry diver-
gent implications for the scope of legal protection” (Barendt 1985: 7). 
Barendt skriver här att beroende på hur man rättfärdigar yttrandefrihet 
påverkar typen av rättfärdigande – direkt eller indirekt – hur gränserna 
för den friheten utformas, både teoretiskt och praktiskt. Jag vill således 
understryka vikten av att diskutera varför yttrandefrihet är något efter-
strävansvärt med skälet att den problematiken är relaterad till gräns-
dragningsdiskussionen. Därmed bör vi uppmärksamma vilka skäl som 
finns för yttrandefrihet i en demokrati. Görs inte det?, kan någon und-
ra.  

Jag vill hävda att det finns en genomgående samsyn när det gäller 
yttrandefrihetens värde för demokrati. Några exempel är: ”Fri åsikts-
bildning är en oumbärlig förutsättning för demokrati” (SOU 2000: 1 s. 
78); ”folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning” (RF 1 kap.); ”… vissa 
rättigheter, friheter och möjligheter är nödvändiga för själva den demo-
kratiska processen … Här ingår yttrande- och föreningsfrihet, rätt att 
bilda oppositionspartier, rätt till fria och rättvisa val osv.” (Dahl 1999: 
138); ”Existerar de inte [yttrandefrihet m.fl. fri- och rättigheter], så 
finns det ingen demokratisk process” (Dahl 1999: 264).  

Det är tydligt att det finns en tydlig konsensus kring yttrandefrihe-
tens centrala betydelse för demokrati. I grundlagen är det tydligt, i ut-
redningar är det också explicit. Också hos forskare, som Dahl, fram-
hålls yttrandefrihetens betydelse för demokrati. Yttrandefrihet betraktas 
alltså, med all rätt, som ett viktigt element för demokrati. Men även om 
”alla” är överens om att yttrandefrihet är något bra, är medvetenheten 
om varför den är eftersträvansvärd milt talat frånvarande. Ett exempel 
ger yttrandefrihetshistorikern Bury, när han skriver: 
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At present, in the most civilised countries, freedom of speech is taken as a 
matter of course and seems a perfectly simple thing. We are so accustomed to it 
that we look on it as a natural right. 4 (Bury 2001: 2. Min kursiv.) 

 
Bury lyfter här fram att yttrandefrihet i de flesta ”civiliserade” och de-
mokratiska länder betraktas som ett oproblematiskt och närmast själv-
klart fenomen. På ett liknande sätt skriver en annan författare när hon 
uttrycker att: ”Yttrandefriheten är en så central och grundläggande rät-
tighet att vi sannolikt inte förmår att uppskatta dess rätta värde” (Warn-
ling-Nerep 2003: 53). Vi kommer alltså till en gräns där tänkandet tar 
slut och vi inte behöver argument. Ett exempel på det är när man i 
utredningenVärna yttrandefriheten skriver följande: 

 
Detta till trots är det vanligt med fylliga motiveringar för yttrandefriheten, som 
om det vore nödvändigt att bevisa att den har sina förtjänster. (SOU 1983: 70 
s. 78) 

 
Några meningar tidigare uttrycker samma utredare att yttrandefrihet är 
ett ”omedelbart givet värde … i alla händelser känner man sig fri att be-
trakta den så” och de når sedan slutsatsen att det är onödigt ”att bevisa 
att den har sina förtjänster” (SOU 1983: 70 s. 77f.).5  

Det är dags att stanna upp så här långt. Jag har hittills hävdat att ytt-
randefrihet främst uppmärksammas i demokratiska länder när det 
handlar om dess gränsdragningsproblem. Som Sadurski påpekar är det 
nödvändigt att först göra klart vilka skäl och värden yttrandefrihet vilar 
på – varför det är något gott – innan man tar sig an att försöka peka ut 
dess gränser. Dessutom förefaller det finnas enighet när det gäller ytt-
randefrihetens värde för demokrati. Samtidigt tas den för given eller 
uppfattas som så uppenbart värdefull att den inte behöver motiveras.  

En senare utredning har dock uppmärksammat detta fenomen och 
insett att det kan vara problematiskt att betrakta yttrandefrihet som 
självklar. Utredarna i En uthållig demokrati! skriver att: 

 
Yttrandefrihet, tanke- och trosfrihet uppfattas i dagens Sverige som självklara 
individuella rättigheter. Det innebär samtidigt en risk för att vaksamheten bris-
ter och att beteenden, yttranden och politiska organisationer som riskerar att 

                                                           
4 Resonemanget som uttrycker att yttrandefrihet ses som något naturligt hör hemma i en s.k. naturrätts-

lig uppfattning, där rättigheter – i det här fallet yttrandefrihet – ses som en naturlig rättighet (jfr Pec-
zenik 1995).  

5 Jämför med tesen ”ideologiernas död” som drevs från 1950-talet och framåt, vilken bestod i att man 
hävdade att demokratin (och liberalismen) hade segrat. Det innebar att demokratin (eller liberalismen) 
sågs som ”självklara värden” som därmed inte behövde motiveras (jfr Uddhammar 1993: 32f.; Tings-
ten 1966; Bell 1961). 
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undergräva det öppna samhällets fortbestånd aningslöst får existera opåtalade. 
(SOU 2000:1 s. 78) 

 
Utredningen lyfter här fram faran med att yttrandefrihet betraktas som 
en självklarhet. Resonemanget går ut på att när man tar något för givet 
reflekterar man inte heller över det. Det ”självklara” fenomenet för-
svinner från medborgarnas och de politiska makthavarnas medvetande 
och andra – exempelvis odemokratiska – idéer får lättare fäste utan 
större motstånd. Rättsvetaren Katarina Alexius uttrycker en liknande 
idé när hon skriver att uppfattningen att yttrandefrihet är självklar riske-
rar att leda till konsekvensen att yttrandefrihet upphör ”att vara förank-
rad i folkviljan” (Alexius 1997: 354).  Det är således ett demokratiskt 
problem om medborgarna i en demokrati inte är rustade att försvara de 
värden som är förknippade med demokrati. 

Denna oreflekterade inställning är inte enbart relevant i relation till 
demokratins förmåga till självförsvar. Den är – om Sadurski har rätt – 
själva källan till att diskussionerna kring gränsdragningsproblemen blir 
så omtvistade. Eftersom yttrandefrihet ses som värdefull, samtidigt som 
man inte diskuterar varför den är värdefull, tenderar gränsdragningsdis-
kussionerna att bli godtyckliga och ad-hoc artade.  

Inom disciplinen statsvetenskap är politisk teori grundläggande och 
inom politisk teori är demokratiteori en hörnsten och en omfattande 
forskningsgren. Men, om yttrandefrihet är ett centralt element i demo-
krati, och en förutsättning för demokratins existens och funktion, då 
borde studiet av yttrandefrihet vara centralt inom området politisk teori 
och därmed inom demokratiteori.6 Så är dock inte fallet. Ett belysande 
exempel är Robert Dahl. Dahl är kanske den främsta moderna demo-
kratiteoretikern som i ett flertal verk sökt presentera hållbara motiver-
ingar för demokrati.7 Jag vill dock påstå att han ger uttryck för en all-
varlig brist. Problemet vilar på att han anser att yttrandefrihet är ett 
nödvändigt villkor för demokrati. Samtidigt som han knappast alls re-
sonerar om yttrandefrihet per se. Dahl stipulerar endast att yttrandefrihet 
behövs och diskuterar inte nämnvärt kring vad som motiverar den fri-
heten. Det är en paradox då Dahls projekt går ut på att det är viktigt att 
motivera demokrati samtidigt som han inte anser att det är lika betydel-
sefullt att motivera ett av demokratins nödvändiga element.  

                                                           
6 Generellt sett är forskning om rättfärdigandet av demokrati mer förekommande än forskning om rätt-

färdigandet av yttrandefrihet.  Exempel på studier som diskuterar rättfärdigandet av demokrati är t.ex. 
Ross (1948); Dahl (1999); Nelson (1980); Hermansson (1992, 1994, 2003b) samt Barry (2004). 

7 Se t.ex. Dahl  (1999), särskilt kapitel 6 och 7. 



 13

I utredningen En uthållig demokrati!, som nämnts tidigare, är det åter-
igen värt att nämna att de hänvisar till Regeringsformens första kapitel 
när de skriver att yttrandefriheten och ”fri åsiktsbildning är en förut-
sättning för demokrati” (SOU 2000: 1 s. 78). Trots att ”alla” tycks vara 
överens om vikten av yttrandefrihet, har det inte alls lett till samma ge-
nomslag inom den svenska statsvetenskapliga forskningen som t.ex. när 
det gäller studiet av demokrati.8  

Ett resonemang som kan förklara dels varför yttrandefrihet uppfat-
tas som självklar, dels säger något om varför det är en ”tomhet” gällan-
de statsvetenskaplig forskning lyder så här: I länder utan yttrandefrihet, 
eller med mycket begränsad yttrandefrihet, är det vanligt att oppositionen 
till dessa länders makthavare koncentrerar sig på det de inte har – dvs. 
yttrandefrihet – och argumenterar, om det överhuvudtaget är möjligt, 
för rätten till yttrandefrihet. I sådana länder inriktar man sig främst på 
yttrandefrihetens kärna, vilket betyder att man koncentrerar sig på ar-
gument och motiveringar för yttrandefrihetens existens. I etablerade 
demokratier, däremot, där yttrandefrihet redan finns – och har funnits 
länge – är det ofta frågan om en annan diskussion kring yttrandefrihe-
ten. Nämligen diskussion kring sådant som ligger i yttrandefrihetens pe-
riferi.9 Ofta pågår diskussionen här inte kring kärnfrågor (som varför 
yttrandefrihet är något gott), utan kring frågor som gäller var gränserna 
för yttrandefrihet skall dras (Sadurski 1999: 1f.). Eftersom Sverige är en 
etablerad demokrati tenderar den svenska diskussionen kring yttrande-
frihet att flyttas – från kärnfrågor som frågan om rättfärdigandet av ytt-
randefrihet – till perifera frågor som rör var ska gränserna dras. Även 
om det möjligen är förståeligt att det är på det här sättet är det otill-
fredsställande. Och det av den anledningen att, som jag tidigare nämnt, 
meningsfulla diskussioner kring gränsdragningsproblem förutsätter att 
de vilar på någon form av skäl för varför yttrandefrihet är något bra. 
De skäl som jag lagt fram som stöd för varför det är viktigt att studera 
rättfärdigandet av yttrandefrihet är sammanfattningsvis följande tre: 
 

                                                           
8 Forskning om yttrandefrihet i Sverige har oftast producerats av rättsvetare, exempel är Alexius 

(1997); Axberger (1984) och Bull (1997), troligen beroende på att yttrandefrihet i Sverige främst har 
betraktats som en juridisk angelägenhet. Algotsson (1987) hävdar också att den svenska forskningen 
om grundläggande fri- och rättigheter främst har bedrivits av jurister och rättsvetare. von Vegesacks 
idé- och rättshistoriska studier över den svenska yttrandefrihetshistorien bör också nämnas i samman-
hanget (von Vegesack 1986; 1995). Statsvetenskaplig forskning kring yttrandefrihet har producerats 
av Vallinder (1962; 2000), Andersson (2004) och Petäjä (2000; 2001; 2003).  

9 Termerna ”kärna” och ”periferi” uttrycker inte någon värdering i det här sammanhanget. Det är alltså 
inte så att periferin är mindre viktig än kärnan.  
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(i) Det är inte meningsfullt att diskutera inskränkningar av yttrandefrihet om man 
inte först har klargjort varför yttrandefrihet är värdefull. 
(ii) Medborgare som inte har funderat över värdet av yttrandefrihet försvagar demo-
kratins självförsvar. 
(iii) Det finns en brist i statsvetenskaplig forskning, politiska utredningar och lag-
texter om varför yttrandefrihet är värdefull i en demokratisk kontext, vilket både 
gäller Sverige och andra demokratiska länder. 

 
Efter denna inledande motivering av ämnesvalet är det dags att gå vida-
re med undersökningen. Härnäst skall jag kort diskutera relationen mel-
lan yttrandefrihet och demokrati. 

Yttrandefrihet och demokrati 
Hittills har några citat i förra avsnittet gett prov på att ”fri åsiktsbild-
ning” och yttrandefrihet är ”oumbärliga” och ”nödvändiga” villkor för 
demokrati. Det främsta skälet tycks vara att kommunikation förefaller 
vara av centralt värde för demokratin. Men inte kommunikation per se, 
utan fri kommunikation. Kommunikationen kan ske på många olika 
sätt; den sker mellan de folkvalda och folket; mellan massmedierna och 
folket; mellan de folkvalda och massmedierna; mellan massmedierna 
osv. (Bengtsson 2001, kap. 1). Demokrati vilar i hög grad på fri offent-
lig kommunikation och offentlig dialog (Rothstein 1994: 139).10 På ett 
generellt plan tjänar alltså yttrandefrihet syftet att skydda och garantera 
kommunikation i en demokrati.  

För att ett samhälle skall betraktas som demokratiskt sägs det ofta 
att vissa kriterier bör vara uppfyllda. Här kan vi skilja på några formella 
kriterier och ett informellt kriterium. Om de olika kriterierna – både de 
formella och det informella – är uppfyllda är det möjligt att kalla ett sty-
relseskick för demokrati. 

När det gäller det formella kriteriet innefattar det ett antal saker. För 
det första innebär det att det måste finnas en konstitution (skriven eller 
oskriven) där landets styrelseskick, grundlagar och valprocedurer regle-
ras. För det andra sägs det att allmänna val till samhällets styrande organ 
måste existera, dvs. alla myndiga medborgare ska omfattas och vara fria 
att delta i landets fria, öppna val. För det tredje innebär det att det ska 
finnas möjlighet för medborgarna att välja mellan olika självständiga po-
litiska kandidater eller politiska partier. Om dessa tre krav är uppfyllda kan 
                                                           
10 Däremot är det möjligt att tänka sig yttrandefrihet utan demokrati. Sverige är ett exempel där tryck-

friheten var lagfäst i konstitutionen (fr.o.m. 1766) innan Sverige var en demokrati. 
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man tala om demokrati, om än i en strikt formell betydelse, enligt 
massmedieforskaren McNair (1995).  

När det gäller det informella kriteriet innebär det följande krav: Att 
medborgarna har möjlighet att kunna göra rationella och autonoma ställ-
ningstaganden. Implikationen av detta krav är att det förutsätts att 
medborgarna är tillräckligt kunniga och informerade för att kunna 
komma fram till rationella och autonoma ståndpunkter (Dahl 1999: 
173; McNair 1995: 17f.). Yttrandefrihetens roll är här att skapa möjlig-
heter för medborgarna att ta del av information, fakta, argument, skäl, 
idéer och åsikter som i sin tur innebär att medborgarna kan ta ställning 
på ett övervägt och självständigt sätt, framförallt när det gäller politiska 
och offentliga angelägenheter. Men det är inte enbart när det gäller det 
informella kunskapskravet som yttrandefrihet är viktig.  

Även när det gäller de formella kraven har yttrandefrihet en fram-
trädande betydelse. Om medborgarna på ett rimligt sätt ska kunna välja 
mellan olika kandidater eller partier måste dessa få föra ut sitt budskap 
på något sätt utan att censureras, inskränkas eller bestraffas av staten el-
ler individer. Deltagande kan inte vara effektivt om politiska kandidater 
hindras att föra ut sitt budskap, eller som Dahl uttrycker det: ”Yttran-
defriheten är nödvändig både för effektivt deltagande och upplyst för-
ståelse” (Dahl 1999: 264).  

Det framförs ofta att massmedia innehar en viktig roll i ett demokra-
tiskt samhälle. Det är framförallt när det gäller kravet på kunskaper hos 
medborgarna som massmedierna spelar en viktig roll, och det av flera 
olika skäl. En funktion är att informera och upplysa medborgarna. En an-
nan funktion är att fungera som en plattform för den offentliga eller poli-
tiska debatten. Dessutom ska massmedierna fungera som kritisk grans-
kare av makthavare, politiker och politiska organisationer. Slutligen, ska 
de fungera som kritiker eller förespråkare av politiska åsikter och idéer 
(McNair 1995: 21). Utan yttrandefrihet kan inte massmedierna uppfylla 
ovanstående funktioner. 

Många massmedieforskare tenderar emellertid att endast uppmärk-
samma massmedierna som politisk eller offentlig kommunikationskanal 
men det finns även andra sätt att kommunicera genom.11 Sådana kana-
ler är t.ex. demonstrationer och torgmöten, via flygblad och affischer 
samt Internet och elektronisk post. Det är främst genom dessa kanaler 

                                                           
11 Inte endast massmedieforskare gör det misstaget. Mats Dahlkvist skriver i förordet till Jürgen Ha-

bermas Borgerlig offentlighet, att Habermas i detta banbrytande arbete ”… helt bortser från alla de 
’offentligheter’ som inte är dirigerade av massmedia” (Dahlkvist 1998: xxvii, kursiv i original). And-
ra sådana offentligheter Dahlkvist ger exempel på är t.ex. syföreningar, folkrörelser och studieför-
bund. 
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som ”vanliga människor” kan uttrycka sig, då de vanligen inte har möj-
lighet att höras i massmedierna eller det tryckta ordet, undantaget ge-
nom insändarsidorna i pressen (Bull 1997: 21f.). Men massmedierna är, 
trots andra alternativa kommunikationskanaler, ändå det både vanligas-
te och viktigaste medlet för att sprida information, åsikter och idéer i 
demokratiska samhällen. Poängen är här att visa att utan yttrandefrihet 
hade massmedierna inte kunnat leva upp till de ovan nämnda kraven, 
utan i bästa fall kanske bara verkat som plattform för eliternas kommu-
nikation till det styrda folket. 

En annan viktig poäng är att yttrandefrihet är något mer än det som 
förmedlas genom massmedierna. Den berör kommunikation som sker 
nästan överallt; i riksdagen, på arbetsplatser, i skolan, på puben etc. Jag 
vill med därmed slå fast att yttrandefrihet är ett av de viktigaste elementen i en de-
mokrati, kanske den allra mest betydelsefulla beståndsdelen.  

Det är här på sin plats att säga något om vad begreppet ”yttrande-
frihet” innefattar i undersökningen. I detta avsnitt har det kanske 
främst antytts att yttrandefrihet bör ses som en institution, vilket den i 
högsta grad också är. I avhandlingen kommer dock yttrandefrihet i för-
sta hand betraktas ur ett teoretiskt och politisk-filosofiskt perspektiv, 
som förvisso kan realiseras genom olika institutionella arrangemang.  
Det är alltså inte yttrandefrihet som institution, utan som teoretisk och 
politisk-filosofisk idé som undersökningen handlar om. Det innebär 
dock inte att diskussionen enbart berör yttrandefrihet som filosofisk 
idé, ibland är det ofrånkomligt att även dess institutionella dimension 
berörs.  

Vilka element är det då som yttrandefrihet i politisk-filosofisk bety-
delse innefattar? Det centrala elementet är idén att möjliggöra kommuni-
kation i bred bemärkelse. Det innefattar institutioner som tryckfrihet, ytt-
randefrihet, trosfrihet, religionsfrihet, organisationsfrihet, mötesfrihet 
och demonstrationsfrihet. Idén om yttrandefrihet betraktas således ur 
ett politiskt-filosofiskt perspektiv, vilket omfattar alla former av kom-
munikation, oavsett om den sker i tal eller skrift, genom tidningar, In-
ternet, film och teater, musik och symboler som kläder och flaggor.  

Två teser och tre frågor 
Avhandlingens bärande och huvudsakliga frågeställning lyder som föl-
jande: Varför är yttrandefrihet värdefull inom ramen för ett demokratiskt styrelse-
skick?  Det är en frågeställning som i grunden främst är normativ och 
politisk filosofisk. Att undersöka och besvara den frågan är således av-
handlingens övergripande syfte.  
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För att kunna besvara frågan kommer två mindre delfrågor att stäl-
las. När de är besvarade kan jag också besvara huvudfrågan. De två frå-
gorna är:  

Fråga 1. Vilka argument är de starkaste och viktigaste i diskursen 
kring rättfärdigandet av yttrandefrihet inom ramen för demokrati och 
hur uttrycker de att yttrandefrihet rättfärdigas?  

Fråga 2. Är de starkaste argumenten tillräckliga eller bör vi tänka på 
ett annorlunda sätt när det gäller varför yttrandefriheten är värdefull?  

Med utgångspunkt från de två frågorna kan jag formulera två teser 
som kommer att vägleda undersökningen. Tes I är ett svar på den för-
sta frågan och tes II är svaret på den andra. 

Tes I: Det finns fem olika argument som är de starkaste i diskursen 
kring yttrandefrihet och dess rättfärdigande. De argumenten hävdar jag 
är följande: John Stuart Mills (1995 [1859]) sanningsargument, Alexan-
der Meiklejohns (1948) demokratiargument, Lee C. Bollingers (1986) 
tolaransargument samt Thomas Scanlons (1972; 1979) två olika auto-
nomiargument.  

Tes II: Inget av de fem argumenten är överlägset de andra; inget av 
argumenten är heller så svagt att det inte bör tas med i beräkningen. 
Däremot menar jag att de alla bär på en gemensam kärna. Alla fem ger 
uttryck för samma värde varför yttrandefrihet är värdefull. 

Tillvägagångssätt 
När det gäller frågorna är deras karaktär helt olika. Fråga 1 är huvud-
sakligen tolkande, beskrivande och utredande och syftar till förståelse 
medan fråga 2 är rekonstruerande. Detta ställer olika krav med avseen-
de på metodiken. Något som jag tänker diskutera i detta avsnitt. 

Dispositionsmässigt kommer fråga 1 att analyseras och besvaras i 
kapitel II, medan fråga 2 kommer att undersökas i kapitel III och IV. I 
kapitel III besvaras fråga 2 och i kapitel IV underkastas det svaret ett 
test. Jag tänker nu diskutera metodiken för de två frågorna i tur och 
ordning.  

Analysteknik fråga 1. Jag vill hävda att den frågan främst är beskri-
vande, analyserande och utredande. För det ändamålet är det lämpligt 
med innehållslig idéanalys eller vad som ibland också kallas idékritik. 12 

                                                           
12 I Sverige har främst Tingsten (1941) varit förknippad med idékritiken. Vedungs bok Det rationella 

politiska samtalet (1977) brukar också framhållas när det gäller idéanalys och dess teknik. Några ex-
empel på idékritiska eller idéanalytiska verk är Popper (1966), Dahlkvist (1978), Dahlkvist (1995), 
Blomgren (1997) samt Beckman (2000a). 
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Ludvig Beckman hävdar i en nyligen utkommen bok att de två ter-
merna kan hänföras till samma idé: ”Innehållslig idéanalys är således en 
annan beteckning på det som Tingsten kallade idékritik” (Beckman 
2005: 13). Det som förenar dessa två verksamheter är att syftet är att 
utsätta politiskt relaterade idéer för kritisk prövning. Det betyder att 
forskaren genom idéanalysen placerar sig i en position som en ”i prin-
cip jämbördig debattdeltagare” (Beckman 2005: 12). Den kritiska pröv-
ningen förutsätter i allmänhet också en beskrivning av de idéer som 
skall granskas. Bergström och Boreús skriver att den innehållsliga idé-
analysen främst syftar till ”att presentera maximal klarhet när det gäller 
det som sägs i en debatt” (Bergström & Boreús 2000: 154).  

Idéanalysen syftar således till att, utifrån befintliga texter, utsätta 
dessa texter för en kritisk analys. I mitt fall är det de fem argumenten 
som utgör den textmassa som skall analyseras. Syftet med analysen är 
att besvara hur argumenten uttrycker att yttrandefrihet rättfärdigas. 

Analysteknik fråga 2. Då den här frågan skiljer sig från den förra, 
krävs en annan analysteknik. Evert Vedung skiljer mellan fyra olika 
”tolkningsläror”: Boksavstolkning, systematisk tolkning, intentions-
tolkning samt rekonstruktiv tolkning (Vedung 1977: 81). Den första in-
nebär att tolkningen går ut på att återge ”textens bokstavliga mening”, 
den andra att utröna ”textens systematiska mening”, den tredje att åter-
ge ”textförfattarens intention” samt den fjärde betyder att ”textens me-
ning rekonstruera[s] i ljuset av något speciellt syfte” (Vedung 1977: 81).  

När det gäller innehållslig idéanalys och idékritik används oftast sys-
tematisk tolkning eller intentionstolkning. Karl Popper använde sig t.ex. 
av den förstnämnda tolkningstekniken i The Open Society and Its Enemies 
(1966). I mitt fall, för fråga 2, är det rekonstruktiv tolkning som an-
vänds. Då kan man fråga sig vad den analystekniken mer konkret går ut 
på?  

Vedung använder sig av Johan Galtungs och Arne Næss bok om 
Gandhis politiska etik som ett exempel på den här formen av analys 
(Galtung & Næss 1968).13 Galtung och Næss hävdar att Gandhi aldrig 
gjorde något försök att ”sammanfatta och precisera sin politiska lära” 
(Vedung 1977: 89). Därför vill de båda författarna dels rekonstruera 
vad Gandhis lära egentligen går ut på – på ett sätt som Gandhi själv 
skulle hålla med om – dels renodla gandhismen så att den blir oberoen-
de av historiska och kulturella kontexter (Vedung 1977: 89f.). Enligt 
Vedung innebär det att deras bidrag har ett drag av transcendens, vilket 

                                                           
13 Dahlkvist (1978) är ett bra svenskt exempel där Vedungs analystekniska begrepp ”rekonstruktiv 

tolkning” verkligen diskuteras och används (se Dahlkvist 1978: 616-622, särskilt 621).  
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betyder att tolkningen av Gandhi går utöver både vad Gandhi själv 
skrev och den miljö där Gandhi verkade. 

Intressant är också att Vedung anser att Hanna Pitkin, John Rawls 
samt Robert Nozick är ”tre framstående amerikanska företrädare” för 
den rekonstruktiva tolkningen (Vedung 1977: 93). Deras bidrag innebär 
inte enbart en idéhistorisk beskrivning och inte heller idékritik, utan är 
exempel på ”mer konstruktiva filosofiska insatser” (Vedung 1977: 92). 
Vedung skriver:  

 
Istället för att undersöka politiska budskaps ursprung eller kritiskt ta ställning 
till deras innehåll har forskarna [Pitkin, Rawls, Nozick] själva börjat konstruera 
motiveringar för olika politiska institutioner, t.ex. demokrati och rättvisa. 
(Vedung 1977: 92) 
 

Jag vill hävda att fråga 2 handlar om rekonstruktiv tolkning då den frå-
gan inte syftar till att beskriva eller kritisera argumenten. Jag vill istället, 
med utgångspunkt från argumenten, konstruera en hållbar motivering 
för yttrandefrihet. En motivering som snarast kan beskrivas som tran-
scendent då den överskrider argumentens utsagor om varför yttrande-
frihet är värdefull. 

Vilken analysenhet? 
Vad är det för något som bildar underlag för analysen? Här är det rele-
vant att skilja på, å ena sidan, analysenheten argument t.ex. ”sanningsar-
gument” och, å andra sidan, analysenheten John Stuart Mills argument. 
Den förra ansatsen kan benämnas som en idécentrerad studie medan den 
senare är en aktörcentrerad studie (Esaiasson m.fl. 2003: 242). Den ak-
törscentrerade studien fokuserar på hur aktörer resonerar (exempelvis 
en särskild tänkare) och den idécentrerade ansatsen riktar in sig på ”de 
mest typiska argumenten i debatten eller kanske de argument som vi 
tror är mest inflytelserika” (Beckman 2005: 189.   

Den här studien är idécentrerad och riktar in sig på de idéer som fö-
rekommer i de argument som valts ut. Centralt här är naturligtvis att 
välja ut de mest centrala argumenten och idéerna, något som motiveras 
i nästa avsnitt. 

Det är även möjligt att skilja på, å ena sidan idealtyper14 och tankesko-
lor15 och, å andra sidan realtyper 16 i det här sammanhanget. Nu har jag 

                                                           
14 Idealtypen är en abstraktion som inte existerar i verkligheten. Dock är den konstruerad med verklig-

heten som utgångspunkt. Idealtypen kan alltså betraktas som en karikatyr eller renodling av verkliga 
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emellertid valt att inte utgå från ”argument” i betydelsen idealtyp eller 
tankeskola, utan utgår istället från argument och idéer så som de är utformade 
av en specifik person. Valen av argument är alltså relaterade till argument 
knutna till specifika individer. Detta betyder ändå att det är argumentet 
med dess idéer som är i centrum och inte personen bakom argumentet. 
Fördelen med det här tillvägagångssättet är att ”argument” i den här be-
tydelsen verkligen är ett reellt argument. Det är inte en idealtyp som ana-
lyseras, utan ett verkligt argument – en realtyp.  

Val av argument 
En fråga som måste diskuteras rör vilka de argument är som är de star-
kaste och viktigaste i diskursen kring rättfärdigandet av yttrandefrihet. I 
det här arbetet har fem argument, som alla rättfärdigar yttrandefrihet, 
valts ut. Som tidigare nämnts finns det ingen konsensus kring rättfärdi-
gandet av yttrandefrihet. Av det skälet existerar det ett stort antal argu-
ment som alla ser olika ut då de baseras på skilda värden och skäl. Jag 
anser att följande fyra skäl är nödvändiga för att peka ut rätt argument i 
förhållande till den huvudsakliga frågeställningen: 

  
Demokratirelaterat. Ett första krav är att argumentet är relaterat till de-
mokrati och de krav som där ställs på yttrandefrihet, eftersom avhand-
lingen studerar argument som motiverar yttrandefrihet i en demokratisk 
kontext. Det är således inte relevant att använda icke-demokratiska ar-
gument för yttrandefrihet då frågeställningen vilar på argument för ytt-
randefrihet i relation till demokrati. Argument som visserligen behand-
lar motiv för yttrandefrihet men gör det med utgångspunkt från andra 
styrelsesätt, t.ex. teokrati, används därför inte i undersökningen.  

 
Specifikt för yttrandefrihet. Jag kan ge ett exempel på hur jag tänkt här ge-
nom att starta med en viktig distinktion. Vi bör skilja på (i) oberoende 
principer (eller skäl) och (ii) principer (eller skäl) som är beroende av en 

                                                                                                                                      
fenomen med syftet att säga något om verkligheten (Petersson 1987; Eriksson 1989). Webers kon-
struktion av byråkratiska idealtyper är kanske den mest välkända idealtypen (Weber 1987). 

15 En tankeskola är en idealtyp som konstrueras utifrån vissa generella egenskaper och är således också 
en abstraktion av verkligheten (se Levine 1963: 44ff.). 

16 En realtyp betecknar i det här sammanhanget ett verkligt argument. Ett exempel på skillnaden mellan 
idealtyp och realtyp kan hämtas från Robert Dahls distinktion mellan ”demokrati” och ”polyarki”. 
Där den förra bör ses som en idealtyp medan den senare är en realtyp. Polyarkin är en existerande sty-
relseform medan demokrati endast är ett ideal mot vilken man kan mäta i hur grad en viss polyarki är 
demokratisk (se Dahl 1999). 
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annan oberoende princip (Schauer 1982: 3ff.). I det första fallet ses ytt-
randefrihet som en frihet som rättfärdigas av något oberoende skäl, av 
skäl som motiverar dess särskilda skydd. I det andra fallet kan yttrande-
frihet istället ses som en del av ett argument för t.ex. frihet i allmänhet.  

Jag kan ge ett exempel. Ponera att ett samhälle grundas på idén att 
staten är illegitim. Det skulle således vara ett anarkistiskt samhälle där 
yttrandefrihet definieras som frihet från statlig inblandning. Här skulle 
yttrandefrihet vara en del i den oberoende principen ”frihet från statlig 
inblandning”, vilket betyder att yttrandefrihet inte är en oberoende 
princip. Konsekvensen här är att ”Free speech would be a fact, but 
freedom of speech would not be a principle” (Schauer 1982: 6, kursiv i 
original). Här skulle yttrandefrihet snarast ses som en plattityd utan 
egen motivering. Schauer skriver: ”But if there are no sturdy founda-
tions, if there is no principle of free speech independent of a more gen-
eral liberty, then free speech is more a platitude than a principle” 
(Schauer 1982: 6).  

Med utgångspunkt från resonemanget ovan innebär det att det inte 
är tillräckligt för ett argument att rättfärdiga frihet eller rättigheter. I så 
fall skulle i princip alla liberaler som uttryckt argument för frihet eller 
rättigheter också ha producerat argument för yttrandefrihet. Det är inte 
sant, det är en sak att prestera ett argument för frihet, äganderätt eller 
rätten till liv och en helt annan sak att ge oberoende skäl för yttrande-
frihet.17 Det är enbart argument som uttrycker att yttrandefrihet moti-
veras med hjälp av oberoende principer som valts ut i det här arbetet. 
 
Inriktat på rättfärdigandet av yttrandefrihet. Ett tredje krav är att argumentet 
ifråga måste innehålla explicita skäl för varför yttrandefrihet är efter-
strävansvärd. Argument som endast behandlar yttrandefrihetens grän-
ser, eller andra aspekter av yttrandefrihet som inte har med dess rätt-
färdigande att göra faller då bort, eftersom avhandlingens frågeställning 
gäller just rättfärdigandet.  
 
Centralt och betydelsefullt i diskursen om rättfärdigandet av yttrandefrihet. Ett 
fjärde krav är att argumentet ifråga måste ses som centralt inom diskur-
sen om rättfärdigandet av yttrandefrihet. Det betyder att argumentet 
                                                           
17 Alexander tycks använda det här skälet gentemot de som hävdar att Rawls har ett specifikt argument 

för yttrandefrihet. Alexander skriver: ”Rawl’s elaboration of the right of liberty of expression and its 
limits is quite scetchy, and he does not provide a rigourous derivation of it from his ’original posi-
tion’. He appears to regard it as primarily as an aspect of political liberty” (Alexander 2005: 5). För 
Rawls är yttrandefrihet således endast en del av ett argument för politisk frihet i allmänhet. Med 
Schauers (1982: 6) terminologi är Rawls yttrandefrihet betraktad som en princip som är beroende av 
en annan oberoende princip. 
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har spelat en viktig roll i den teoretiska eller politiska diskussionen 
kring rättfärdigandet av yttrandefrihet. Kriterier på att ett argument är 
centralt är att argumentet ofta är refererat i forskning kring rättfärdi-
gandet av yttrandefrihet samt att det finns med i översiktslitteratur om 
yttrandefrihetens rättfärdigande.  

Jag tänker här redogöra för i vilken utsträckning argumenten före-
kommer i den centrala översiktslitteraturen. Den litteratur jag un-
dersökt är följande: Frederick Schauers verk Free Speech: A Philosophical 
Inquiry (1982), Erich Barendts Free Speech (1985), Kent Greenawalts 
Speech, Crime & The Uses of Language (1989), Tom Campbells artikel “Ra-
tionales for Freedom of Expression” (1994), Wojciech Sadurskis Free-
dom of Speech and Its Limits (2001) samt Larry Alexanders Is There a Right 
of Freedom of Expression? (2005). Istället för att göra en lång redogörelse 
för vilka argument som finns med i den ovan uppräknade litteraturen 
sammanfattar jag den i en tabell (se tabell 1 nedan). En innehållsanalys 
av förekomsten av argument med utgångspunkt från den här litteratu-
ren ser därför ut så här: 

 
Litteratur 

 Schauer  Barendt  Greenawalt  Campbell   Sadurski  Alexander   
Argument       
Sanning      x            x             x               x                x                  x 
Demokrati              x            x             x               x                x                  x 
Autonomi               x            x             x               x                x                  x 
Tolerans                                              x                                 x                  x 
Lika omtanke         x            x              x                
 

Tabell 1. Förekomsten av argument för yttrandefrihet i den centrala översiktslitte-
raturen. 

 
Resultatet av innehållsanalysen av översiktslitteraturen uttrycker att det 
finns fyra argument som ”alltid” är med, det är Mills sanningsargument, 
Meiklejohns demokratiargument samt Scanlons båda autonomiargu-
ment.18 Även Bollingers toleransargument19 samt Dworkins argument 
för lika omtanke och respekt förekommer i delar av den litteraturen. 

Med utgångspunkt från de ovan nämnda kriterierna kan jag närmare 
motivera mitt val av argument i den här studien.  

                                                           
18 I en del fall skiljer inte litteraturen på Scanlons två argument. Jag vill hävda att han har två olika ar-

gument, vilket också framkommer i t.ex. Greenawalt (1989) samt Alexander (2005). 
19 Att Bollingers toleransargument inte förekommer i högre utsträckning kan till viss del förklaras med 

att argumentet tillkom så sent som 1986. 
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1. Mills sanningsargument. Ett argument som inte kan kringgås och 
som bildat utgångspunkt för de flesta senare argument för yttrandefri-
heten. Betecknas av många som ”the classic defense of free speech” 
(Haworth 1998: 7). Alla som skriver om yttrandefrihetens rättfärdigan-
de måste på något sätt ta ställning till sanningsargumentet.  

2. Meiklejohns demokratiargument. Argumentet har varit inflytelse-
rikt inom den amerikanska diskussionen om yttrandefrihet, både teore-
tiskt och praktiskt. En författare skriver t.ex. följande om Meiklejohns 
argument: ”This is the most attractive and certainly the most fashion-
able free speech theory in the modern Western democracies” (Barendt 
1985: 20).  

3. Bollingers toleransargument. Ett originellt och omdiskuterat ar-
gument, som rönt viss uppmärksamhet i yttrandefrihetsdebatten, 
främst i USA men som är generellt då det betonar demokratins krav på 
förståelse och öppenhet gentemot olika uppfattningar och idéer. Sa-
durski skriver t.ex. att Bollinger har skrivit en ”influential book” inom 
diskursen om rättfärdigandet av yttrandefrihet (Sadurski 1999: 31). 
         4. Scanlons autonomiargument I. Ett argument som är originellt och 
filosofiskt präglat. Scanlons argument (Scanlon 1972) är välkänt i dis-
kursen och en författare skriver att Scanlon ”[in a] very important artic-
le, constructs an impressive argument for freedom of expression” 
(Schauer 1982: 68).  

5. Scanlons autonomiargument II. Några år senare lade Scanlon fram 
en ny, delvis annorlunda, motivering för yttrandefrihet (Scanlon 1979). 
Även om ”basen” är densamma – dvs. autonomi – argumenterar Scan-
lon här annorlunda för vad som utgör det värdefulla med yttrandefri-
het. Även detta argument är vanligen betraktat som centralt i diskursen 
då båda Scanlons versioner vanligen brukar diskuteras under ”autono-
miargument” (Schauer 1982; Barendt 1985; Campbell 1994; Sadurski 
1999; Andersson 2004). 
     
Naturligtvis finns det betydligt fler argument än de ovan beskrivna som 
kunde ha valts ut. Vilka är de och varför har de inte valts ut?  

Ronald Dworkins argument för ”lika omtanke och respekt” (Dwor-
kin 1977) har jag valt att inte ta med.20 Dworkins argument är betydel-
sefullt inom den liberala politisk-filosofiska diskursen när det gäller sta-
tens makt kontra individens rätt att behandlas med värdighet. Eftersom 
                                                           
20 I min licentiatavhandling (Petäjä 2003) var Dworkin med. Det visade sig i efterhand vara ett inkon-

sistent val då ett av mina kriterier för val av argument var (och är) att ett argument bör vara specifikt 
för yttrandefrihet (krav 2 ovan) och inte frihet i allmänhet, som jag tolkar att Dworkins argument syf-
tar till. Att ta med argumentet skulle innebära att jag bryter mot mina egna urvalskriterier. 
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Dworkin både finns med i en hel del litteratur och anses viktig i den li-
berala politisk-filosofiska diskursen krävs det mer diskussion kring dess 
uteslutning. Jag vill starta med att hävda att argumentet inte uppfyller 
krav (ii) och (iv) ovan. När det gäller det förstnämnda kravet betyder 
det att argumentet inte är specifikt för yttrandefrihet. Snarare är det in-
riktat på frihet i allmänhet, vilket innebär att argumentet inte ger skäl för 
ett särskilt skydd för yttrandefrihet. Med Schauers terminologi (Schauer 
1982: 3ff.) betyder det att Dworkins argument inte uttrycker att yttran-
defrihet är en oberoende princip, istället är yttrandefrihet en del av ett 
argument för frihet. För Dworkin är yttrandefrihet främst sedd som ”a 
component of a broader principle of liberty that includes the liberty to 
speak” (Schauer 1982: 5, min kurs.; jfr Alexander 2005: 5). Yttrandefri-
het ingår således i ett argument för frihet och motiveras inte utifrån 
andra, oberoende skäl. Därmed håller inte Dworkins argument i rela-
tion till kravet att det bör vara specifikt för yttrandefrihet.  

Gällande det sistnämnda kravet tycks det som att argumentet för 
lika omtanke och respekt inte heller ses som centralt i diskursen. Det är 
inte särskilt frekvent förekommande i forskning och översiktslitteratur 
om rättfärdigandet av yttrandefrihet. Det finns t.ex. inte med i Camp-
bell (1994), Sadurski (1999) eller Alexander (2005) samt nämns ganska 
kort för att därefter avfärdas i både Barendt (1982: 16) och Schauer 
(1985: 60ff.). Sammantaget väljs därför Dworkins argument bort. 

 Ett annat argument som kunde ha varit med är en variant av Mills 
sanningsargument med utgångspunkt från Karl Popper (1966). De idé-
er Popper för fram om värdet i att tillåta olika idéer ligger nära Mills 
sanningsargument men trots det har Poppers bidrag inte valts ut. En 
anledning är att Poppers argument inte tillför särskilt mycket och där-
med används originalet – dvs. sanningsargumentet i Mills tappning – 
istället.  

Ett annat argument är Richards (1986) ”argument from self-
fulfilment”, som kan ses som en variant av autonomiargumentet. Ri-
chards argument delar också ett rättighetsperspektiv på yttrandefrihet 
som även Scanlons båda autonomiargument äger. Dock är Scanlons 
båda autonomiargument starkare argument för just yttrandefrihet (se 
krav (ii) ovan) och dessutom är Scanlons argument mer välformulerade 
argument för yttrandefrihet.  

Ytterligare ett argument är Chafees (1941) ”social interest argu-
ment”, vilket ligger nära Meiklejohns demokratiargument. Skillnaden 
mellan dem är att Chafees argument är betydligt mer specifikt gällande 
USA:s yttrandefrihetslagstiftning än Meiklejohns argument (vilket också 
behandlar lagstiftningen i USA men på ett mer generellt sätt). Jag be-
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dömer att Meiklejohns argument är ansett som mer betydelsefullt inom 
diskursen om rättfärdigandet av yttrandefrihet. 

Slutligen kunde kanske Bakers (1989) ”liberty theory” också varit 
användbar. Det är ett argument som främst är inriktat på individens 
frihet, där yttrandefrihet motiveras utifrån skälet att den främst är av 
värde för individens frihet. I så motto ingår den i samma tradition som 
argumenten autonomi, self-fulfilment och lika omtanke och respekt. 
Ändå har ”liberty theory” inte valts ut och det främsta skälet är, att av 
de argumenten har Scanlons båda autonomiargument setts som mer 
centrala argument än Bakers ”Liberty theory”. 

Disposition och övergripande struktur 
Avhandlingen är disponerad i fyra huvudsakliga delar (se tabell 2 ned-
an). I den första delen (”Utgångspunkter”: kapitel I) mejslar jag ut var-
för det är viktigt att studera varför yttrandefrihet är värdefull. Här ställs 
också de frågor som vägleder undersökningen. Jag går även igenom vil-
ka analystekniker som används och de urvalskriterier som tillämpas gäl-
lande valet av centrala argument. 

I del två (”Utredning”: kapitel II) är det fråga 1 som utgör riktlinjen. 
Kapitlet inleds med en diskussion kring de tre dimensioner som är cen-
trala för att kunna analysera argumenten i förhållande till rättfärdigan-
det av yttrandefrihet och därmed också nå fram till ett svar på fråga 1. 
Därefter analyseras de fem viktigaste argumenten med hjälp av dimen-
sionerna. I slutet av kapitlet besvarar jag sedan fråga 1. 

I den tredje delen (”Rekonstruktion”: kapitel III & IV) är det fråga 2 
som är vägledande. Kapitel III startar med en redogörelse för hur man 
metodologiskt kan förhålla sig till frågan om det är ett arguments värde 
(”eliminering”) som rättfärdigar yttrandefrihet, om alla argumentens 
värden tillsammans (”pluralism”) rättfärdigar yttrandefrihet, eller om 
argumenten ger uttryck för ett gemensamt värde (”inklusion”) som rätt-
färdigar yttrandefrihet. Fortsättningen av kapitlet utgörs av rekonstruk-
tionen av argumenten och i slutet av kapitlet besvarar jag fråga 2 och 
därmed kan jag även besvara avhandlingens huvudsakliga frågeställning. 
Kapitel IV syftar sedan till att testa hållbarheten hos svaret på min hu-
vudsakliga frågeställning. Detta ”test” vilar på följande resonemang. Ett 
av skälen för varför det är viktigt att undersöka varför yttrandefrihet är 
värdefull (se kapitel I) går ut på att det bör finnas en stark koppling 
mellan yttrandefrihetens rättfärdigande och dess gränser. I kapitel III 
ger jag ett svar på frågan varför yttrandefrihet är värdefull och således 
är det rimligt att, i kapitel IV, undersöka om argumentens syn på be-



 26

gränsningar är relaterade till mitt svar på frågan varför yttrandefrihet är 
värdefull. Jag avslutar därför kapitel IV med ett svar på om resultatet i 
kapitel III klarar testet i kapitel IV. 

Slutligen, i del fyra (”Resultat”: kapitel V), skall avhandlingens resul-
tat att redovisas. Först kommer slutsatserna av undersökningen att re-
dovisas i form av svar på fråga 1 och 2 samt den huvudsakliga fråge-
ställningen. Därefter kommer slutsatsernas eventuella konsekvenser att 
diskuteras. Jag tar även upp några tänkbara invändningar gentemot 
mina slutsatser. 

 
Avhandlingens övergripande struktur 

 
Utgångspunkter   Utredning           Rekonstruktion      Resultat 
Kap I     Kap II   Kap III        Kap IV      Kap V 
 
Huvudfråga,     Analys av   Rekonstruktion   Test av        Resultat, 
fråga 1,             argumenten,  av argumenten,   svaret på      diskussion 
fråga 2              svar fråga 1   svar fråga 2 &     huvudfråga 
                                              huvudfråga 

 
Tabell 2. Schematisk översikt över avhandlingens struktur med dess kapitel 
och deras huvudsakliga innehåll. 
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II Fem centrala argument för 
yttrandefrihet 

 
 
 
I det här kapitlet är fråga 1 vägledande: Vilka argument är de starkaste och 
viktigaste i diskursen kring rättfärdigandet av yttrandefrihet inom ramen för demo-
krati och hur uttrycker de att yttrandefrihet rättfärdigas?  Frågan om vilka ar-
gument som är de viktigaste och starkaste har redan fått ett svar genom 
de urvalskriterier som använts. Återstår därför att undersöka hur argu-
menten uttrycker att yttrandefrihet rättfärdigas. För att besvara den frå-
gan tänker jag använda mig av tre dimensioner:  

1. Normativ argumentationslinje. Hur är argumentens argumenta-
tion kring rättfärdigandet av yttrandefrihet uppbyggd? Di-
mensionen här utgörs av konsekventialistisk argumentations-
linje, respektive icke-konsekventialistisk argumentationslinje. 

2. Samhällsfilosofisk tyngdpunkt. Vad främjas i första hand av ytt-
randefrihet, enligt argumenten? Dimensionen här utgörs av 
individorientering samt samhällsorientering. 

3. Subjektstyngdpunkt. Vem gagnas främst av yttrandefrihet ut-
ifrån argumenten? Dimensionen här är avsändare respektive 
mottagare. 

 
Varför har då just dessa dimensioner valts? Det finns två skäl. Det för-
sta skälet är att vid en analys av rättfärdigandet av yttrandefrihet är just 
de här dimensionerna de bästa för att besvara frågeställningen och för 
att ge oss ett svar på fråga 1. De ger oss kunskap om hur argumentens 
rättfärdigande av yttrandefrihet är uppbyggd (normativ argumentations-
linje); de ger oss inblick i hur argumenten uttrycker vad som främjas av 
yttrandefrihet (samhällsfilosofisk tyngdpunkt); de uttrycker vilka sub-
jekt som främst gagnas av yttrandefrihet (subjektstyngdpunkt).  

Sammantaget ger de tre dimensionerna oss ny kunskap om hur de 
centrala argumenten motiverar yttrandefrihet och i förlängningen även 
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ett svar på den huvudsakliga frågeställningen varför yttrandefrihet är 
värdefull i relation till demokrati.  

Det andra skälet är att en rekonstruktion (i kap III & IV) av argu-
menten förutsätter en utredning av argumenten. För att kunna besvara 
fråga 2 måste argumenten således först analyseras och utredas. Innan 
analysen och utredningen av argumenten tar vid ska jag emellertid dis-
kutera de tre dimensionerna av rättfärdigandet av yttrandefrihet. 

Dimensioner av rättfärdigandet av 
yttrandefrihet 
Normativa argumentationslinjer 21 
 
Inom den normativa politiska filosofin existerar det traditionellt två 
huvudsakliga sätt att bygga upp normativa argumentationslinjer på: 
konsekventialism och icke-konsekventialism.22 Vi kan starta med den 
förstnämnda. 

Den grundläggande tanken hos konsekventialismen är att det är kon-
sekvenserna av en handling, t.ex. ett beslut, som avgör om handlingen var 
rätt eller god. Om man t.ex. hävdar att inrättandet av yttrandefrihet le-
der till konsekvensen att värdet sanning maximeras, kan det betecknas 
som ett konsekventialistiskt rättfärdigande av yttrandefrihet. Här kan 
man skilja på en vid konsekventialism, vilken räknar själva handlingen 
till konsekvenserna, och snäv konsekventialism, som uttrycks som en 
”konsekventialism i vilken handlingen själv inte räknas till konsekven-
serna”(Føllesdal m.fl. 1993: 343).23 Även om den vida konsekventialis-
men, som den här är definierad, är vanligast och mest accepterad, är det 

                                                           
21 Jag avser här endast att visa på skillnaden mellan de två argumentationslinjerna, inte att diskutera 

dem i detalj. För en detaljerad beskrivning av framförallt konsekventialismen och utilitarismen men 
även av icke-konsekventialismen hänvisas till Sen & Williams (1982). 

22 Konsekventialism och icke-konsekventialism är vanliga kategoriseringar av argument för yttrandefri-
het. Se särskilt Berger (1980) som menar att konsekventialismen är ett uttryck för ”extrinsic values” 
och icke-konsekventialismen är ett uttryck för ”intrinsic values”.  Se även Schauer (1982); Greena-
walt (1989) samt Bull (1997). ”Extrinsic values” är detsamma som ”instrumentella värden”. Om ytt-
randefrihet är värdefull med skälet att den främjar vissa konsekvenser kan yttrandefrihet sägas ha ett 
instrumentellt värde. Om yttrandefrihet istället ses som ett ”intrinsic value” betyder det att skälet för  
varför yttrandefrihet är värdefull inte är avhängig av dess konsekvenser. I det här arbetet kommer 
termerna ”instrumentella” respektive ”intrinsikala” värden att användas (jfr Vedung 1977: 175; Thu-
rén 2004: 19).  

23 Termerna ’vid’ och ’snäv’ konsekventialism bör inte förväxlas med termen ’bred utilitarism’ som 
t.ex.  Mill förespråkar. Mill anser att det som bör maximeras – nytta – bör ses i ljuset av nytta i dess 
bredaste bemärkelse samt endast kan bedömas över tid (Mill 2003).  
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den snäva konsekventialismen som här kommer att diskuteras och an-
vändas.24 Skälet är att det är svårt att jämställa en handling i ordets van-
liga betydelse, t.ex. ”att stjäla”, med handlingen ”att inrätta yttrandefri-
het”. I det första exemplet är att handla så att något stjäls en konse-
kvens av att handlingen ”att stjäla” faktiskt genomförs. Här är det en 
vid konsekventialism eftersom man bör värdera handlingen etiskt när 
man värderar dess konsekvenser (Føllesdal m.fl. 1993: 343). I fallet med 
yttrandefrihet som handling är det istället en snäv konsekventialism då 
”konsekvenserna av handlingen [dvs. yttrandefrihet] antas komma efter 
själva handlingen; konsekvenserna omfattar i så fall inte handlingen i 
sig” (Føllesdal m.fl. 1993: 343, kursiv i original). På just det sättet bör 
konsekventialismen betraktas i det här arbetet. 

Om vi använder oss av yttrandefrihet som exempel och tänker oss 
att yttrandefrihet är ett viktigt värde som rättfärdigas konsekventialis-
tiskt genom värdet tolerans fungerar det på följande vis: Om yttrande-
frihet existerar leder det till konsekvensen att individers tolerans eller 
samhällets tolerans i stort ökar. Därför rättfärdigas yttrandefrihet med 
utgångspunkt från tolerans, då tolerans är något värdefullt. Här rättfär-
digas alltså yttrandefrihet med utgångspunkt från värdet tolerans. Vi 
kan kalla det värde som rättfärdigas för rättfärdigat värde och det värde 
som rättfärdigar rättfärdigande värde.25 

   
 Konsekventialistisk argumentationslinje 
Rättfärdigat värde      Rättfärdigande värde 
Yttrandefrihet   [rättfärdigas av]  Tolerans 

 
Utilitarism är den historiskt sett viktigaste formen av konsekventialism. 
Dock finns det flera olika varianter av utilitarism, t.ex. regel- och hand-
lingsutilitarism. Det som förenar olika varianter av utilitarism är att de 
består av tre komponenter, enligt Sen och Williams: (i) Konsekventialism, 
som ”claims that actions are to be chosen on the basis of the state of 
affairs which are their consequences” (riktigheten hos en handling be-
ror uteslutande på värdet av dess konsekvenser) (Sen & Williams 1982: 
3f); (ii) Välfärds-, eller nytto-orientering, som innebär att ”the correct basis 
                                                           
24 Charles Taylor tycks anse att termen ’konsekventialism’ bör begränsas till den snäva konsekventia-

lismen då skillnaden mellan konsekventialistiska och  deontologiska teorier annars blir oklar (Taylor 
1982: 144). 

25 Jag har hämtat inspiration till dessa termer från Beyleveld & Brownsword (2001: 11ff.). De använder 
dock istället termerna ’background value’ där jag använder ’rättfärdigande värde’ och ’foregound va-
lue’ där jag använder ’rättfärdigat värde’. Deras termer kan dock missuppfattas då det låter som ett 
värde ligger ”bakom” ett annat. I fallet med konsekventialistisk logik är det istället så att det värde 
som motiverar (’rättfärdigande värde’) ett annat värde (’rättfärdigat värde’) är en konsekvens och 
bildligt hamnar ”efter” det rättfärdigade värdet. Se figuren ”Konsekventialistisk argumentationslinje”. 
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of assessment is welfare, satisfaction, or people getting what they pre-
fer” (det som avgör om en handling är riktig är den nytta, välfärd eller 
preferenstillfredsställelse som åstadkoms) (Sen & Williams 1982: 3); (iii) 
Totalsummering, (endast den sammanlagda mängden nytta, välfärd eller 
preferenstillfredsställelse spelar någon roll, inte fördelningen) (Sen & 
Williams 1982: 4).26  

Det är viktigt att poängtera att när jag skriver om konsekventialism 
är det inte utilitarism som hänsyftas utan endast den snäva konsekven-
tialismen. Skillnaden dem emellan är dels att utilitarismen innefattar nå-
got mer än (den snäva) konsekventialismen, vilken ingår i utilitarismen, 
dels att konsekventialismen per se inte nödvändigtvis innehåller nytto-
orientering eller totalsummering. Den snäva konsekventialismen säger 
bara att det goda hos en handling enbart kan värderas utifrån vilka kon-
sekvenser som uppstår av den handlingen. 

Nu är det dags att gå över till antitesen av konsekventialismen, dvs. 
den icke-konsekventialistiska argumentationslinjen. Charles Taylor 
beskriver den här argumentationslinjen på följande sätt: ”a non-
consequentialist deliberation is one which values actions in ways which 
cannot be understood as a function of the consequences they have” 
(Taylor 1982: 144). Om någon säger att en handlings riktighet beror på 
något annat än dess konsekvenser uttrycks alltså en icke-
konsekventialistisk argumentationslinje. Pliktetik och rättighetsteori är 
de vanligaste formerna när det gäller icke-konsekventialistisk normativ 
politisk filosofi och moralfilosofi.  

Pliktetiken (även kallad deontologisk etik) säger att ”vissa handlingar 
[är] påbjudna eller förbjudna, alldeles oavsett konsekvenserna” (Tänn-
sjö 2000: 60). Immanuel Kant är den mest kända företrädaren för en 
sådan argumentationslinje. Kant uttryckte t.ex. att det är en absolut 
plikt att inte döda oskyldiga människor. Skälet är att det inte skulle vara 
förenligt med kategoriska imperativet ”Handla bara enligt en maxim 
som är sådan att du samtidigt kan vilja att den skulle bli allmän lag” 
(Tännsjö 2000: 62). Rättighetstraditionen uttrycker istället att man inte 
bör utföra vissa handlingar, t.ex. döda andra människor, med skälet att 
människors rätt till liv därmed skulle kränkas om handlingen utfördes. 
Skillnaden gentemot pliktetiken är att rättighetsteorin förbjuder vissa 
handlingar med skälet att det kränker någons rättigheter, inte att hand-
lingen förbjuds med skälet att den är oförenlig med en påbjuden plikt 
eller det kategoriska imperativet. Det gemensamma för båda inriktning-

                                                           
26 Det finns dock en indirekt typ av utilitarism som säger att man maximerar nyttan bäst om man inte 

handlar utifrån utilitarismens handlingsprincip. 
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arna är dock att de uttrycker att det finns handlingar som är goda eller 
felaktiga, oavsett handlingens konsekvenser.27 Det är t.ex. fel att döda 
någon även om dödandet av personen ifråga skulle medföra att många 
andra människor skulle besparas ett stort lidande.  

Allmänt sett innefattar icke-konsekventialismen alltså ståndpunkten 
att det inte är konsekvenserna som är det relevanta vid bedömningen 
av en handling. En handling kan vara rätt oavsett vilka konsekvenser be-
slutet leder till (Føllesdal m.fl. 1993: 350ff.).28 Detta perspektiv menar 
t.ex. att en persons rättigheter inte får kränkas, oavsett om det hade lett 
till bättre konsekvenser om rättigheterna hade kränkts. Att förtrycka 
någons åsikter är därmed fel eftersom det kränker individens rätt att 
hävda sin åsikt. Om vi ponerar att skälet för varför yttrandefrihet är 
värdefull vilar på ett icke-konsekventialistisk skäl, t.ex. att individen bör 
behandlas med lika omtanke och respekt, ser det ut på följande vis: 

  
 Icke-konsekventialistisk argumentationslinje 
Rättfärdigande värde       Rättfärdigat värde 
Lika omtanke och respekt [rättfärdigar]      Yttrandefrihet 

 
Om lika omtanke och respekt är ett okränkbart värde innebär det att 
individer också bör ges yttrandefrihet med skälet att värdet lika omtan-
ke och respekt skulle kränkas om individerna inte fick yttra sig fritt. Vid 
den här formen av etisk argumentation spelar inte konsekvenserna nå-
gon framträdande roll. Även om det hade lett till bättre konsekvenser 
för t.ex. majoriteten av individer i ett samhälle, att ibland frångå princi-
pen att behandla individen med lika omtanke och respekt, är det inte 
tillåtet. Beskrivningen ovan innebär naturligtvis en förenklad bild av 
icke-konsekventialismen (jfr Rawls 1971: 30). Rätten till yttrandefrihet 
baseras således inte på konsekvenser, det är snarare tvärtom; ”En per-
son har rätt att yttra sig just på grund av att det är en rättighet som inte 
kan uppvägas av några samhällsintressen [t.ex. att samhället främjas av 
ökad sanning]…” (Andersson 2004: 23). 

När det gäller exempelvis Dworkin hävdar han inte att rätten till lika 
omtanke och respekt är oberoende av alla konsekvenser. Han uttrycker 
                                                           
27 Man kan dock tolka icke-konsekventialismen så att även den har ett konsekventialistiskt inslag, efter-

som det implicit antas att denna handlingsetik leder till bäst konsekvenser i det långa loppet. Plikteti-
kens förbud mot att döda leder, enligt detta synsätt, till goda konsekvenser för alla människor.  I detta 
fall är det snarast frågan om en vid deontologi. Rawls skriver  apropå detta att ”All ethical doctrines 
worth our attention take consequences into account in judging rightness. One which did not would 
simply be irrational, crazy” (Rawls 1971: 30). Se också nästkommande not. 

28 Här talar jag endast om snäv deontologi. Men det finns även en vid deontologi som säger att ”hand-
lingens riktighet avhänger av både konsekvensernas värde och andra faktorer” (Føllesdal m.fl. 1993: 
350). Den vida deontologin används inte i det här arbetet. 
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istället att rätten till lika omtanke och respekt bör ses som ett trumfkort 
som skyddar individerna gentemot exempelvis statliga skäl för att be-
gränsa individers yttrandefrihet med hänvisning till kollektiva mål 
(Dworkin 2001: xiff.). 

Sammanfattningsvis betyder det här att argument kan betraktas på 
två sätt när det gäller hur yttrandefrihet rättfärdigas: Dels kan den frihe-
ten rättfärdigas konsekventialistiskt, dels kan den rättfärdigas icke-
konsekventialistiskt.  

Samhällsfilosofisk tyngdpunkt 
Här skall jag gå in på en annan dimension av rättfärdigandet av yttran-
defrihet, här kallad ”samhällsfilosofisk tyngdpunkt”. Argument som 
rättfärdigar yttrandefrihet kan nämligen särskiljas med utgångspunkt 
från vad som främst främjas av yttrandefrihet – individen eller samhäl-
let – dvs. vad jag har benämnt individ- eller samhällsorientering (Gree-
nawalt 1989: 14; Schauer 1982: 47f.; Bull 1997: 327ff.).29 Indivioriente-
ring och samhällsorientering innebär en annan dimension av frågan om 
varför yttrandefrihet är värdefull. Medan det förra avsnittet diskuterade 
frågan ur dimensionen hur argumenten rättfärdigar yttrandefrihet (nor-
mativ argumentationslinje) berör den här dimensionen vad argumenten 
uttrycker främjas av yttrandefrihet. Båda dimensionerna handlar således 
om rättfärdigandet av yttrandefrihet men belyser frågan om hur yttran-
defrihet rättfärdigas från olika perspektiv. 

Vad innebär det om ett argument lägger vikt vid individen eller 
samhället? Hur skall man kunna avgöra detta? Ett resonemang som kan 
ge oss en fingervisning åt hur vi bör tänka i detta sammanhang kan 
hämtas från Frederick Schauer och Robert Dahl.  

Robert Dahl skriver att ”Alltsedan antiken har kollektiva enheter 
ofta tolkats som organismer och detta har spökat i diskussionen om det 
allmänna bästa” (Dahl 1999: 115). Det beror på att när det gäller indi-
viden är det enkelt att förstå vad som avses med ”individ” men, fortsät-
ter Dahl, ”om vi talar om vad som är gott för ett kollektiv, vad är det 
då för slags enhet vi talar om?” (Dahl 1999: 115). Dahl skiljer sedan på 
organismuppfattningen respektive den människocentrerade grunden. Organism-
uppfattningen uttrycker att det allmänna bästa är något mer än delarnas 
                                                           
29 Bull använder termerna ’individcentrerade’ samt ’samhällsfunktionella’ argument som klassifika-

tionsinstrument. Det är i och för sig inget fel på Bulls terminologi men jag väljer att ändra något på 
termerna då ’samhällsorientering’ och ’individorientering’ bättre uttrycker att ett argument främst 
lägger tyngden på samhället eller individen. Bulls termer uttrycker en större grad av polarisering, åt-
minstone leder de tanken åt det hållet. För övrigt har Bull hämtat termerna från Greenawalt (1989: 
14). 
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bästa; ”det allmänna bästa kan därför inte reduceras till vad som är bäst 
för de människor som utgör kollektivet i fråga” (Dahl 1999: 115). När 
det gäller den människocentrerade uppfattningen står den för att det 
allmänna bästa alltid kan relateras till individuella intressen:  

 
Det allmänna bästa är inte fristående från människors intressen, inte skilt från 
det som är gott för kollektivet eller för dem som berörs av saken. (Dahl 1999: 
116) 

 
Dahl uttrycker således att det finns något som kan benämnas som 
”allmänt intresse” eller ”gemensamma bästa”, felet många gör är att tro 
att det gemensamma bästa är något annat, och skilt från, individers in-
tressen. Jag vill här instämma med Dahl; när jag talar om det gemen-
samma bästa eller allmänna intressen är det individer som ligger till 
grund, inte en holistisk eller organisk grund.  

Nu är det dags att gå över till den här diskussionen i relation till ytt-
randefrihet. Frederick Schauer skriver att ett argument för yttrandefri-
het kan ”… have a common emphasis on the interests of the society at large 
rather than on the interests of the individual” (Schauer 1982: 47, min kurs.). 
Här förefaller Schauer skilja på argument som rättfärdigar yttrandefri-
het med skälet att individers intresse främst främjas samt argument som 
riktar in sig på att det är samhällsintresset i sin helhet som främst gag-
nas. Schauers distinktion mellan dessa två olika intressen som yttrande-
frihet kan främja är:  

(i) Individens intresse främjas   
(ii) Samhällets intresse främjas (Schauer 1982: 47).  

 
Ett argument som uttrycker att det är ”individen” som främjas anser att 
yttrandefrihet främst har att göra med ”well-being of individuals in the 
narrower sense” medan ett argument som uttrycker att ”samhället” 
främjas ”derive their strenghts from some conception of what is good 
for society as a whole” (Schauer 1982: 47).  

Innan jag går vidare här är det på sin plats att illustrera hur man kan 
se på intressen i förhållande till individ- och samhällsorientering. Se fi-
guren nedan: 
 
   
   



 36

  
  Intressen 
 
  
 
      1.  Individens          2.  Samhällets 
        (individualism)   (holism) 
 
 

 
 1a. Enskilda 1b. Gemensamma, allmänna 
          (t.ex. överlevnad)        (t.ex. rättssäkerhet) 
 
Figur 1. Olika former av intressen.30 
 

Hur kan Schauers två intressen inplaceras i figuren? Schauer skiljer på 
argument som uttrycker att yttrandefrihet främjar ”the interests of the 
individual” och argument som uttrycker att yttrandefrihet främjar ”the 
interests of the society at large” (Schauer 1982: 47). Här förefaller det 
som att Schauers distinktion handlar om skillnaden mellan (1) och (2) 
men det beror främst på hans användning av termerna ”society at lar-
ge”. Jag tror emellertid inte att han avser den holistiska samhällssynen. 
Istället tolkar jag Schauers distinktion som en distinktion mellan enskil-
das intressen (1a) och gemensamma intressen (1b). Schauers distinktion 
innebär således inte individualism versus holism utan grundas i indivi-
ders intressen och behov. Ett belägg för att Schauer befinner sig i (1) 
snarare än (2) är att när han skriver om argument som uttrycker att det 
är samhället som främjas av yttrandefrihet så utgår han trots det från 
individuella intressen. Han skriver att även om individernas intresse 
främjas av yttrandefrihet bör det intresset ses som ”a mediate step to-
wards maximizing the goals of society at large” (Schauer 1982: 47).31 
Det betyder att även om ett argument uttrycker att yttrandefrihet främ-
jar allmänintresset så är grunden individualistisk eller människocentre-
rad, inte holistisk eller grundad i organismuppfattningen. 

                                                           
30 Figuren är ett resultat av samtal med min handledare Mats Lindberg.  Man kan också spåra ett likartat 

resonemang kring det allmänna bästa hos Dahl (1999: 115ff.). I figuren ovan står 1 för den ”männi-
skocentrerade grunden” och 2 står för ”organismuppfattningen”, enligt Dahls terminologi. 

31 Barrys distinktion mellan summerande och fördelande mål anknyter till diskussionen här (Barry 
1965: 43f; Hermansson 1994: 44). Båda befinner sig inom (1) i figuren ovan, skillnaden är att sum-
merande mål berör ”det gemensamma bästa eller allmänintresset” (Hermansson 1994: 44) och förde-
lande mål är relaterad till enskilda individers intressen.  
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Oavsett om ett argument, enligt Schauer, uttrycker att det är indivi-
den eller samhället som främjas är det i båda fallen inom ramen för in-
dividuella intressen. Skillnaden mellan de båda är hur argumenten motiverar 
vad yttrandefrihet i första hand främjar: Antingen individens intresse eller det 
samhälleliga, gemensamma eller allmänna intresset. 

En invändning som hotar att slå sönder Schauers distinktion går ut 
på att hävda att samhällsintresse inte är någonting annat än summan av 
individernas intresse. Allt tal om ”samhällsintresse” och ”det gemen-
samma bästa” är således bara tom retorik. Ett svar på invändningen är 
att Schauer tycks erkänna att båda typerna av argument visserligen ut-
går från individuella intressen men att det ändå finns en väsentlig skill-
nad mellan ett argument som uttrycker att yttrandefrihet endast främjar 
individuella intressen och argument som uttrycker att yttrandefrihet 
även främjar allmänintresset.  

Ett annat svar kan också anföras mot invändningen, som Lewin 
skriver: ”Samhällets bästa är många gånger inte alls detsamma som 
summan av individernas bästa; om den enskilde bara tänker på sitt ego-
istiska intresse, kan samhället bli lidande” (Lewin 1988b: 21). Stefan 
Björklund uttrycker Lewins idé på följande vis:   

 
Många åtgärder som vidtas för det allmänna bästa (t.ex. stöd åt forskning och 
kulturliv) kan inte på ett enkelt sätt reduceras till intressena hos en majoritet av 
individer. Detta betyder inte att det allmänna bästa saknar samband med indi-
vidernas behov, men det betyder att olika behov får olika vikt. Samfälligheten 
är ingen vanlig intresseförening utan den är en sammanslutning med uppgift 
att gagna sådana enskilda intressen som är gemensamma och som har särskilt 
högt värde. (Björklund 1977: 37) 

 
Björklund och Lewin talar således om intressen som inte är synonyma 
med majoritetens intressen eller summan av individuella intressen. Det 
tycks alltså finnas en verklig skillnad på, å ena sidan, individuella intres-
sen, och, å andra sidan, intressen som är allmänna eller mänskliga i all-
mänhet. Dahl hävdar t.ex. att ”En persons intresse är vanligen något 
mer än ens privata eller självcentrerade intresse” (Dahl 1999: 117, kursiv i 
original). Han fortsätter:  
 

Om uttrycket ’mänskliga intressen’ avser att omfatta alla ens intressen som 
mänsklig varelse så ingår där tillhörighet – nuförtiden till många olika samfund 
och kollektiv. Men värdet av social tillhörighet tillkommer de personer som 
tillsammans bildar samfundet och inte något spökligt organiskt väsen som 
vinner fördelar eller åsamkas skada oberoende av de människor som ingår. (Dahl 
1999: 118, kursiv i original) 
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Vad menar jag då med begreppen ”samhällsorientering”, respektive 
”individorientering”? Man kan naturligtvis argumentera för att yttran-
defrihet är något som motiveras med skälet att yttrandefrihet är av 
godo för de enskilda individernas intresse av att yttra sig fritt, t.ex. att 
individernas intellektuella och emotionella utveckling gynnas av att få 
kommunicera fritt. I så fall är det en motivering som är individorienterad, 
den vilar på att det är individen som främjas (1a i figur 1). Dock kan 
man hävda att yttrandefrihet är en frihet som syftar till något mer än att 
endast främja enskilda individuella intressen. Här skulle det innebära att 
yttrandefrihet främjar sådant som alla har ett intresse av, t.ex. allmän 
utveckling, en bred diskussion om samhälleliga angelägenheter samt 
högre grad av tolerans, vilka kan ses som gemensamma, allmänna in-
tressen. I det fallet är det en motivering som är samhällsorienterad (1b i fi-
gur 1).  

Nu har jag nått fram till kärnan här och sökt precisera vad som gör 
att ett argument antingen är individorienterat eller samhällsorienterat. 
Med begreppet ”samhällsorienterat” avses här ett argument som ut-
trycker att det främst är samhällets gemensamma eller allmänna intresse 
som främjas av yttrandefrihet. Med begreppet ”individorienterat” me-
nas här ett argument som uttrycker att det är enskilda intressen som 
främst gagnas av yttrandefrihet.  

En viktig punkt är att min uppgift inte är att säga att ett argument 
endast uttrycker antingen individorientering eller samhällsorientering. 
Avsikten här är istället att undersöka var argumenten lägger tyngden, inte att slå 
fast att de antingen uttrycker att det är individen eller samhället som främjas.  

Efter denna diskussion av samhälls- och individorientering är det 
dags att gå över till en snarlik fråga som gäller om ett argument för ytt-
randefrihet lägger tyngden på avsändaren eller mottagaren. 

Subjektstyngdpunkt 
Här är det på sin plats att introducera en ytterligare dimension som 
skall ses som en underdimension av samhälls- och individorientering. 
Man kan nämligen även analysera argumenten i termer av avsändare re-
spektive mottagare. Ett argument kan nämligen ge uttryck för att det 
främst är avsändaren som främjas av yttrandefrihet eller ge skäl för att 
det främst är mottagaren som främst främjas av yttrandefrihet. Jag häv-
dar att dessa analytiska kriterier fångar något utöver samhälls- och indi-
vidorientering. Dimensionen subjektstyngdpunkt och dimensionen 
samhällsfilosofisk tyngdpunkt är inte identiska eller synonyma. Till ex-
empel skulle man kunna tänka sig att två argument, som båda är indi-
vidorienterade, är olika med avseende på dimensionen subjektstyngs-
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punkt. Ett argument skulle kunna ge uttryck för att yttrandefrihet 
främst gagnar individen men trots det lägga tyngden på individen som 
avsändare; exempelvis att individen har rätt att uttrycka sig. Ett annat 
argument skulle också kunna vara individorienterat men lägga tyngden 
på individen som mottagare; i betydelsen att individen har rätt att ta 
emot information.  

När det gäller samhällsorienterade argument kan även samma di-
stinktion vara användbar. Även om ett argument uttrycker att det är 
samhället som främst gagnas av yttrandefrihet är det tänkbart att argu-
mentet kan lägga fokus på den som yttrar sig. Genom att individer eller 
grupper får sända information gagnas samhället i första hand, är det 
tänkt. Ett samhällsorienterat argument skulle också kunna lägga fokus 
på mottagare i första hand. Isåfall är tanken att argumentet främst är in-
riktat på den eller de som tar emot meddelanden, åsikter och idéer.  

En enkel figur illustrerar skillnaden mellan avsändare och mottagare: 
 

Avsändare                Tyngdpunkt på den eller de som sänder ut meddelanden. 
 
Mottagare             Tyngdpunkt på den eller de som mottager meddelanden 

Sammanfattning  
Det är nu dags att sammanfatta genomgången av de analytiska kriteri-
erna konsekventialism och icke-konsekventialism samt samhällsorien-
tering och individorientering och avsändare/mottagare.   

Av matris 1 nedan kan vi se att termerna ’konsekventialism’ och 
’icke-konsekventialism’ avser det sätt som yttrandefrihet rättfärdigas ge-
nom, uttryckt som normativ argumentationslinje. Termerna ’samhälls-
orientering’ och ’individorientering’ gäller istället frågan var lägger argu-
menten tyngden?  Termerna ’avsändare’ och ’mottagare’ avser om ett ar-
gument riktar in sig på den som sänder ut meddelanden eller den som 
mottar meddelanden.  

Här kan vi se att ett konsekventialistiskt argument kan vara sam-
hällsorienterat (1) eller individorienterat (2). Här kan vi också se att ett 
icke-konsekventialistiskt argument kan vara samhällsorienterat (3) eller 
individorienterat (4). Dessutom uttrycker tabellen att ett samhällsorien-
terat argument kan anta formen av att antingen lägga tyngden på den 
som sänder ut meddelanden (1a eller 3a) eller lägga tyngden på den som 
mottar meddelanden (1b eller 3b). Ett individorienterat argument kan 
på samma sätt antingen lägga tyngd på den som sänder ut meddelanden 
(2a eller 4a) eller lägga tyngd på den som mottar meddelanden (2b eller 
4b). 
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        Samhällsfilosofisk tyngdpunkt 

                                Samhällsorientering          Individorientering 
                                       Subjektstyngdpunkt 
                    Avsändare     Mottagare     Avsändare      Mottagare         
                                         
                                                                                               
                                       
Konsekventialism                     1a                    1b                   2a                   2b 
              
Normativ              
argumentationslinje           
           
Icke-konsekventialism             3a                     3b                 4a              4b                                 
                                                                                         

 
 

Matris 1. Matrisen visar möjliga kombinationer av argumenten utifrån dimensionerna 
normativ argumentationslinje, samhällsfilosofisk tyngdpunkt samt subjektstyngd-
punkt. 

Disposition av analysen  
Genomgången av argumenten för yttrandefrihet kommer att ske utifrån 
följande punkter: 

I. Normativ argumentationslinje  
II. Samhällsfilosofisk tyngdpunkt  och subjektstyngdpunkt 
III. Vilka problem och svagheter finns hos argumenten? 

 
Den första punkten undersöker vilken argumentationslinje argumenten 
ger uttryck för när det gäller rättfärdigandet av yttrandefrihet. Den and-
ra punkten undersöker argumentens samhällsfilosofiska tyngdpunkt 
och argumentens subjektstyngdpunkt. Den tredje punkten riktar in sig 
på kritik och problem med argumentets rättfärdigande. Som vi kan se 
innebär de två första punkterna främst en utredande analys av argu-
menten med utgångspunkt från dimensionerna och syftet är inte i för-
sta hand att kritisera. Kritiken kommer istället in under den tredje 
punkten. Varje argument behandlas var för sig utifrån de tre ovanstå-
ende punkterna.  
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Mills sanningsargument 
Det mest kända argumentet för yttrandefrihet är John Stuart Mills ar-
gument som uttrycker att det är en frihet som ger förutsättningar för 
upptäckten av sanning. Argumentet har också en viss lockelse eftersom 
det förefaller vara enkelt uppbyggt. Så är dock inte fallet, snarare är det-
ta argumentet det kanske mest komplexa i jämförelse med dess konkur-
renter. Eftersom sanningsargumentet både är det mest kända men ock-
så ett av de mest komplexa argumenten finns det följaktligen en stor 
mängd litteratur att tillgå kring denna argumentationslinje med dess 
brister och förtjänster (se t.ex. O’Rourke 2001; Hamburger 1999; Ha-
worth 1998; Ten 1980; Gray 1996; Cowling 1963; Himmelfarb 1974; 
Stephen 1967 [1873]).  

John Milton anses vara den som först, i Areopagitica, gav uttryck för 
idén att frånvaron av statlig censur av böcker och tidningar medför att 
samhället kan skilja sanningen från lögnen (Milton 1974 [1644]). Ytt-
rande- och tryckfrihet, i vidaste möjliga bemärkelse, leder enligt det 
synsättet till möjligheten att upptäcka sanning.  

John Stuart Mill anses annars vara sanningsargumentets mest kända 
förespråkare,32 främst genom andra kapitlet i On Liberty (Mill [1859] 
1995). Även den amerikanske domaren Oliver Wendell Holmes (kanske 
mest känd för domskälen i rättsfallet Abrams v. United States 1919) ger 
uttryck för skäl som faller in under sanningsargumentet (Tedford & 
Herbeck 2001: 377; Sunstein 2002: 46)  
 
I 
Hur lyder då sanningsargumentet? Mills argument vilar på fyra olika 
skäl. Med John Stuart Mills klaraste formulering uttrycks de på följande 
sätt (Mill 1995: 59f.; jfr Haworth 1998: 3f.): 
1. ”Även om någon åsikt tvingas till tystnad kan den, såvitt vi vet, vara 

riktig. Att bestrida detta skulle vara att tillmäta oss själva ofelbar-
het.” (Mill 1995: 59)  

2. ”Även om den åsikt som nedtystas är en villfarelse, kan den dock 
innehålla och innehåller mycket ofta en viss grad av sanning.” (Mill 
1995: 59)  

3. ”Det kan tänkas att den vedertagna åsikten inte blott är sann utan 
rymmer hela sanningen. Men om den inte får röna och verkligen 
röner ett intensivt motstånd, kommer flertalet av dess anhängare att 

                                                           
32 Även Karl Popper (Popper 1966) kan placeras in som en förespråkare av sanning, och hans idéer om 

yttrandefriheten liknar Mills på flera punkter. Det är dock endast Mills argument som det fokuseras 
på här.  
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omfatta den blott som en fördom med föga insikt om eller känsla 
för alla de förnuftsskäl som den grundar sig på.” (Mill 1995: 60)  

4. ”… Åsiktens innebörd [riskerar] att löpa fara att gå förlorad eller 
avtrubbas och berövas allt levande inflytande på karaktär och lev-
nadssätt. Den blir bara en dogm som bekänns med läpparna, för 
alltid verkningslös, en död bråte som belamrar marken och hindrar 
att någon verklig och djupt känd övertygelse spirar fram ur förnuf-
tet eller den personliga erfarenheten.” (Mill 1995: 60) 

 
Sanningsargumentet uttrycker alltså tanken att allt nedtystande av åsik-
ter, oavsett vilka, leder till att sanningen kvävs eller försvagas och att 
det är fel eftersom sanning är ett särskilt högt värde.  

Mill påstår alltså att det är fel att begränsa eller förbjuda åsikter och 
idéer med skälet att de är falska, eftersom det skulle implicera att det 
finns ofelbara människor. Det finns även ett annat skäl uttryckt i Mills 
tydliga formulering av sanningsargumentet: Det är att hans argument 
uttrycker att åsikter behöver underkastas motstånd och ständig diskus-
sion för att inte stelna till dogmer eller fördomar. Det implicerar således 
en form av diskussions- eller kommunikationsprocess där idéer ständigt 
är föremål för ifrågasättande och kritisk granskning. 

Mills argument för yttrandefrihet förefaller således uttrycka att indi-
vidernas intellektuella kapacitet främjas av att åsikter inte inskränks 
men att det som främst gagnas är samhället, eller som Mill skriver: ”den 
allmänna välfärden” (Mill 1995: 50). I ett samhälle med yttrandefrihet är 
förutsättningarna för samhällets utveckling bättre än i ett samhälle utan 
yttrandefrihet. Det är tydligt att argumentets rättfärdigande av yttrande-
frihet är konsekventialistiskt, eller mer precist uttryckt, utilitaristiskt i 
sin utformning. Mill skriver också att:  

 
Jag betraktar nyttan som den högsta instansen i alla frågor, men det måste vara 
nyttan i ordets vidsträcktaste mening, grundad på de bestående intressena hos 
människan såsom en varelse stadd i utveckling. (Mill 1995: 19) 

 
På vilket sätt hänger begreppet yttrandefrihet samman med begreppet 
nytta? Enligt Mill finns det en interrelation mellan begreppen ”yttran-
defrihet”, ”sanning”, ”kunskap”, ”utveckling” och ”lycka”, som Alan 
Haworth lyfter fram och diskuterar (Haworth 1985: 89f.). För det för-
sta, hävdar Haworth, hör sanning och kunskap ihop, då upptäckten av 
sanningar (och osanningar) är detsamma som ökad kunskap. Min tolk-
ning är att Mill ger uttryck för den klassiska synen på kunskap. Vi kan 
jämföra med den klassiska synen på kunskap, som ursprungligen kom-



 43

mer från Platons Theaetatos (1973), vilken säger att en person (a) äger 
kunskap om p, om och endast om: 

1 p (är sann), 
2 a tror att p, 
3 a har mycket goda skäl att tro att p (Gettier 1963: 131; Følles-

dal m.fl. 1993: 44; Dancy 1985: 23).33 
 
Om de tre villkoren är uppfyllda är det detsamma som att personen 
ifråga äger en sann rättfärdigad tro, dvs. personen har kunskap. För 
Mill är sanning ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor för kunskap 
om p, på samma sätt som i den klassiska definitionen av kunskap från 
Theaetatos.  

För det andra, enligt Haworth, hör kunskap och utveckling ihop ge-
nom att ju mer kunskap det finns i ett samhälle, ju större är förutsätt-
ningarna för att samhället ska utvecklas. Den sista punkten Haworth 
lyfter fram är att utveckling och lycka hör ihop genom att om samhället 
utvecklas får människor förutsättningar att bli lyckliga. Det är emeller-
tid viktigt att hålla i minnet att lycka (och välbefinnande) för Mill inte 
har en vulgär hedonistisk innebörd.34 De njutningar Mill har i åtanke är 
främst utvecklandet av de primärt mänskliga gåvorna, främst tanke-
verksamheten och det kritiska förnuftet, vars utveckling bidrar till lycka. 
Människor som får möjlighet att utveckla och använda dessa gåvor 
upplever då de högre njutningarna, vilket innebär välbefinnande och 
lycka. Mills syn på lycka påminner i hög grad om Aristoteles syn på 
lycka – eudaimon. Aristoteles menade att människor blir lyckliga av att 
utföra handlingar som utvecklar de unika mänskliga gåvorna – förnuf-
tet – vilket betyder att förnuftsbaserade aktiviteter leder till den högsta 
lyckan och de starkaste njutningarna.  

John Gray, som i en bok försvarar Mills argument, menar också att 
”Mill’s Aristotelian conception of happiness is linked with his Hum-
boldtian view of individuality” (Gray 1996: 16). Vid läsningen av Mill 
inser man också att Gray har en poäng, Mill är inspirerad av Aristoteles 
syn på mänsklig utveckling. 

                                                           
33 Den klassiska definitionen av kunskap har fått utstå en mängd kritiska invändningar och motexempel 

(se t.ex. Gettier 1963; Goldman 1967; Lehrer & Paxson 1969; Nozick 1981). Poängen är ändå att den 
första delen i definitionen (p är sann) än idag ses som obestridlig. Att något är sant är ett nödvändigt 
villkor för kunskap, dock inte ett tillräckligt villkor. 

34 Den hedonistiska utilitarismen menar att man bör handla så att man maximerar välbefinnande. Det är 
graden av välbefinnande som är det relevanta, inte vad som orsakar välbefinnandet. Mill, däremot, 
gjorde en distinktion mellan ”lägre” och ”högre” njutningar, där vissa typer av aktiviteter skapar 
”högre” njutningar (se Mill 1972). 
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Hur kommer frågan om yttrandefrihet in här? Med utgångspunkt 
från Alan Haworth kan det ges en rekonstruktion av hur Mills san-
ningsargument är uppbyggt (Haworth 1998: 89f.): 

 
Yttrandefrihet      Sanning       kunskap       framsteg       lycka/nytta 
 
Mill tänker sig alltså att om yttrandefrihet existerar leder till att värdet 
sanning ges möjlighet att realiseras i högre grad än om yttrandefrihet 
inte existerar. Dessutom är sanning främjande för ökad kunskap och 
större framsteg. Det i sin tur ger förutsättningar för lycka eller nytta, 
hos individer och, ytterst, för samhället i stort eller den allmänna väl-
färden. Värdena ’sanning’, ’kunskap’ och ’framsteg’ är alltså inte intrin-
sikala värden utan bör betraktas som instrumentella värden. De värdena 
är instrumentella i förhållande till ”nytta”, som är att betrakta som ett 
intrinsikalt värde för Mill. Yttrandefrihet är helt enkelt ett medel för att 
nå ett annat värde – sanning. Och om sanningar får förutsättningar att 
växa så följer även kunskap, framsteg och, till sist, lycka. Mill skriver 
också: ”Vi har nu påvisat att tanke- och yttrandefriheten är nödvändig 
för mänsklighetens andliga välbefinnande” (Mill 1995: 59. Min kurs.). 
Därmed har vi etablerat relationen mellan å ena sidan yttrandefrihet 
och å andra sidan lycka:  

 
Yttrandefrihet       (sanning, kunskap, framsteg)  lycka/nytta 

 
Enligt Mill är alltså yttrandefrihet ett nödvändigt, men dock inte till-
räckligt, instrument för att uppnå sanning. Det är värdet sanning som 
är den eftersträvade konsekvensen. Men sanning är också ett medel för 
något annat, i Mills fall uppnåendet av lycka. O’Rourke skriver också 
att: ”Mill is not interested in truth for its own sake, but in truth as con-
tributing to the greatest happiness” (O’Rourke 2001: 162). Sanning är 
med andra ord ett instrumentellt värde i förhållande till det intrinsikala 
värdet ”nytta”. 

Mills uppfattning är alltså, för att sammanfatta resonemanget ovan, 
att yttrandefrihet är ett nödvändigt villkor för konsekvensen ”sanning” 
samt att värdet sanning inte är målet. I stället uttrycker Mill en vision 
där yttrandefrihet, via sanning, leder till mer nytta och ökad lycka. Han 
hävdar dessutom att det inte räcker med att tillåta individer att ha åsik-
ter och idéer, dessa idéer måste ständigt diskuteras och underkastas kri-
tisk prövning för att inte stelna till dogmer. Det innebär någon form av 
kommunikationsprocess där detta sker och det är, enligt min uppfatt-
ning, rimligt att uppfatta att sanningsargumentet uttrycker att yttrande-
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frihet bör ses som en metod vars syfte är att komma närmare sanningen. 
Genom metoden ”yttrandefrihet” tillåts olika åsikter i ett samhälle vil-
ket skapar en gynnsam kommunikationsprocess som i sin tur skapar 
förutsättningar för att både upptäcka falska idéer och nå fram till de 
sanna idéerna. Eller som Frederick Schauer uttrycker det om sanning-
sargumentet: 

 
… allowing the expression of contrary views is the only rational way of recog-
nizing human fallibility, and making possible the rejection or modification of 
those of our beliefs that are erroneous. (Schauer 1982: 25) 

 
Schauers citat uttrycker närmast exakt vad Mill själv skriver när han i 
sin kanske allra klaraste form lägger fram skälen för vad som rättfärdi-
gar yttrandefrihet (Mill 1995: 59f.). Syftet med att anföra Schauer är 
främst att han lyfter fram Mills processtänkande. Att tillåta åsikter som 
strider mot det vedertagna är, enligt Schauers tolkning av Mill, det mest 
rationella tillvägagångssättet för att uppnå ökad lycka. Och samtidigt 
menas det underförstått att de åsikter som är rationella, i betydelsen 
”sanna”, kommer att överleva de irrationella över tiden. Hur lång eller 
kort den tiden är får framtiden utvisa.  

Med detta resonemang har vi flyttat fokus från sanning till någon 
form av kommunikationsprocess som ger förutsättningar för kritisk 
diskussion, där ”sanningar” och ”osanningar” underkastas ifrågasättande, 
kritik och granskning.  

Avslutningsvis. Mills sanningsargument ger uttryck för en moralfilo-
sofisk argumentationslinje som är konsekventialistisk. Yttrandefrihet är 
ett rättfärdigat värde som rättfärdigas genom värdet sanning (se figur 
nedan). Dock betraktas också sanning som ett instrument i förhållande 
till det intrinsikala värdet ’nytta’.  

  
 

Konsekventialistiskt 
Rättfärdigat värde Rättfärdigande värde 
Yttrandefrihet  (rättfärdigas av) Sanning 

 
Nu är det dags att ta sig an frågan om sanningsargumentet är samhälls- 
eller individorienterat. Med andra ord, är yttrandefrihet något som 
främst gagnar samhället eller individen? 
 
II 
Som jag tidigare nämnt finns det en interrelation mellan yttrandefrihet 
och nytta. Frågan är då om det är individernas eller samhällets nytta 
som främst gagnas av yttrandefrihet.  
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En avgörande punkt är alltså om ”nytta” i första hand bör tolkas 
som individuell nytta eller som samhällelig nytta. Det är en besvärlig 
fråga att ta ställning till. Mill skriver följande om individens utveckling:  

 
Hade man en allmän känsla för att individualitetens fria utveckling är en av de 
väsentliga betingelserna för lycka, att den inte bara är en faktor som står i 
samband med allt vi menar med ord som civilisation, bildning, uppfostran, 
kultur utan själv är ett nödvändigt element i och en ofrånkomlig förutsättning 
för allt detta vore det ingen risk att friheten skulle underskattas… (Mill 1995: 
64) 

 
Mill uttrycker här att individuell frihet är något värdefullt men inte ur 
perspektivet att det främst är individen som gagnas. Genom att ge ut-
rymme för individernas frihet, t.ex. genom yttrandefrihet, skapas möj-
ligheter för individuell utveckling. Denna individuella utveckling är 
dock en förutsättning, snarare än ett mål, för utveckling i bredare be-
märkelse.  

På ett annat ställe skriver Mill att om individuell frihet och yttrande-
frihet tillåts kommer det antal idéer som anses vara riktiga att öka till 
antalet, främst genom att de oriktiga idéerna kommer att kunna visas 
vara just oriktiga. En värdemätare för ett samhälles utveckling är såle-
des, enligt Mill, att antalet riktiga idéer ökar: Han skriver:  

 
Med varje framåtskridande kommer det antal meningar som inte längre är om-
stridda eller betvivlade att ständigt ökas, och det är nära nog ett mått på den 
allmänna välfärden hur stort antal och hur betydelsefulla de sanningar är som 
nått därhän därför att de längre inte kan bestridas. (Mill 1995: 50) 

 
Måttstocken är här någon form av utveckling i bredare bemärkelse. En 
utveckling som går utöver individuell nytta och anses vara bra för väl-
färd i allmän bemärkelse. Min tolkning av Mills båda citat ovan är att 
dessa ger uttryck för att individuell frihet ger utrymme för individuell 
utveckling och blomstring. Den utvecklingen är dock inget mål i sig, 
utan befrämjande för utveckling i allmänhet, t.ex. för kulturella, sociala 
och samhälleliga framsteg. Individuell utveckling är således ett instru-
ment som syftar till att öka den allmänna välfärden. 

Då är frågan om den här tolkningen är att göra våld på Mills argu-
ment. Kanske har jag läst Mill fel? En lösning är att undersöka i vad 
mån andra håller med mig om den här uppfattningen. Vi kan undersö-
ka detta närmare med hjälp av några exempel från andra uttolkare. 

 Norberto Bobbio skriver att Mills syn på vems lycka det är frågan 
om är ett resultat av hans utilitarism. Han skriver att Mills syn är att: 
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… utilitarismen inte [befattar sig] med den isolerade individens nytta utan med 
den sociala nyttan, inte med ’den agerandes egen lycka utan alla av de berördas 
lycka’, som kan mätas av en ’välvillig och oegennyttig betraktare’. (Bobbio 
1988: 56; Mill 1972: 16)  
 

I citatet från Bobbio kan man utläsa att Mill omfattar en s.k. ”broad uti-
litarianism” (Collini 2003: xii; O’Rourke: 2001: 76f., 122ff.). En bred 
utilitarism innebär att nyttomaximeringen skall bedömas över tid – ge-
nom dess ”long-term benefits” (Collini 2003: xii) – samt att nyttan, som 
Mill uttrycker det, skall betraktas i ljuset av ”nyttan i ordets vidsträck-
taste mening” (Mill 1995: 19).  

Även utifrån Bobbios tolkning framkommer det att sanningsargu-
mentet synes lägga tyngden på samhällets intresse i första hand och inte 
individens intresse, när det gäller nytta eller lycka. Även andra kom-
mentatorer har lagt märke till det. Campbell skriver t.ex. att: “… its 
chief application is probably in relation to the public good of the en-
hancement and distribution of reasonable belief within the community” 
(Campbell 1994: 32. Min kurs.). Vilka skäl har Campbell för den tolk-
ningen? Ett skäl är att sanningsargumentet uttrycker att yttrandefrihet 
främst är en social nyttighet i första hand snarare än en individuell rät-
tighet. Om man tillåter sökandet efter sanning leder det till kunskapsut-
veckling, som i sin tur är av socialt och samhälleligt värde, då det bidrar 
till allmän utveckling, t.ex. i termer av ”a progressive economic culture 
or a tolerant political pluralism” (Ibid.: 22). Det är här intressant att 
Campbell tycks hänvisa till samma Mill citat som lades fram ovan (se 
Mill 1995: 64). 

Ett annat skäl som Campbell anför är, att sanningsargumentet tycks 
handla om skapandet av en ”truth-oriented discourse” (Campbell 1994: 
31), där ett kritiskt och sanningsinriktat diskussionsklimat fyller ett stör-
re syfte än att gagna enskilda individer. Yttrandefrihet ger, enligt 
Campbell, således förutsättningar för att skapa en kommunikationspro-
cess, som är inriktad på sanningssökande i allmänhet, vilket bidrar till 
samhällets framåtskridande.  

Även Alan Haworth uttrycker att sanningsargumentet bör tolkas 
som samhällsorienterat då argumentet uttrycker en vision om det goda 
samhället. Han skriver: ”In that good society happiness … is achieved 
through progress towards knowledge” (Haworth 1998: 90). Vad menar 
då Haworth med “happiness”? Är det individens lycka eller samhällets 
lycka (om nu samhället kan “känna” lycka)? På samma sätt som Camp-
bell uttrycker Haworth, att ”happiness” skall betraktas som ”nytta”. 
Och nytta för samhället är inte bokstavligen att vara ”lyckligt”, utan 
snarare att ”utvecklas” eller göra politiska, sociala, vetenskapliga och 
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kulturella framsteg, de är alla former av Mills yttersta värde ’nytta’ i 
bred bemärkelse.  

Nordin skriver i anslutning till detta, att Mill försvarade  
 
… friheten och privatmänniskan – inte genom att åberopa naturgivna rättighe-
ter utan genom att framhålla den fria debattens och individualitetens bidrag till 
det allmänna bästa och till civilisationens blomstring. (Nordin 1999: 131) 

 
Nordin skriver här att Mill ger uttryck för att det finns ett starkt värde i 
att individer får yttra sig. Märk väl att det främsta skälet inte är indivi-
dens nytta utan snarare samhällets eller till och med ”civilisationens” 
nytta.  

K. C. O’Rourke driver även han tesen att Mill argumenterar för att 
det är samhället som ytterst främjas av yttrandefrihet. O’Rourke skriver 
t.ex.: ”The second chapter of On Liberty regards achievement of truth as 
desirable for the progress of society” (O’Rourke 2001: 163). Han 
skriver även att yttrandefrihet för Mill har ett instrumentellt värde för 
samhällets utveckling: “If the good of society is to be progressively 
maximised, all individuals should be free to develop and flourish their 
human individuality” (Ibid.: 115). Märk väl att Mills breda utilitarism 
medför att både individernas och samhällets utveckling emellertid bör 
betraktas över tiden, i det långa loppet. 

Även Ronald Dworkin uttrycker att Mills argument går ut på att ytt-
randefrihet främst främjar samhället. Dworkin skriver följande, och jag 
anser det vara värdefullt att återge Dworkins resonemang i sin helhet 
här:  

 
Han [Mill i Om friheten] sade att om alla är fria att föra fram vilken som helst 
åsikt om vad som är moraliskt riktigt för enskilda människor eller för samhäl-
let, hur absurd eller impopulär åsikten än är, så skulle sanningen ha större ut-
sikter att träda fram i dagen tack vare den idéernas marknad som skulle uppstå, 
och samhället som helhet skulle bli bättre än om impopulära idéer censurerades. 
Återigen är det i denna version så att enskilda individer tillåts tala för att det 
samhälle de vänder sig till i det långa loppet skall dra nytta av det. (Dworkin 1999: 176, 
min kurs.) 

 
Med Dworkins ord om Mills argument, att ”samhället i sin helhet skulle 
bli bättre” och ”det samhälle de vänder sig till i det långa loppet skall 
dra nytta av det”, är det högst rimligt att Mills argument uttrycker att 
det är samhället som främst gagnas av yttrandefrihet. Min uppfattning 
är att Dworkin, liksom de övriga refererade uttolkarna av Mill, uttrycker 
att Mills argument lägger tyngden vid att det är samhället som främst 
främjas av yttrandefrihet.  
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Hittills har jag konstaterat att Mills sanningsargument förefaller läg-
ga störst vikt vid samhället, eller som Mill själv uttrycker det ”den all-
männa välfärden”, och därför bör ses som samhällsorienterat. Ett pro-
blem är dock att det tycks finnas utrymme för att tolka sanningsargu-
mentet som individorienterat, då termen ”samhälle” kan ses som sum-
man av individerna. Om vi anknyter till Schauers distinktion mellan 
rättfärdigande av yttrandefrihet utifrån (i) värdet för individen själv eller 
(ii) utifrån individuella intressen som är instrumentella i förhållande till 
samhället i stort, är det tydligt att Mills argument ger uttryck för den 
senare synen. Mills uppfattning är ju att individer visserligen främjas av 
yttrandefrihet men poängen är att individernas främjande bör ses som 
ett medel för samhällets gagn. Dworkin skriver uttryckligen: Genom att 
”enskilda individer tillåts tala” (Dworkin 1999: 176) och uttrycka sig 
fritt gynnas de naturligtvis men den friheten motiveras främst med skä-
let att samhället blir bättre eller drar nytta av det. Individernas nytta är 
således instrumentellt i förhållande till samhällets nytta, för att uttrycka 
det kort och koncist. 

När det gäller sanningsargumentet har jag ovan gett ett antal exem-
pel på att argumentet uttrycker att det främst är samhällsorienterat, sna-
rare än individorienterat. Det innebär inte att sanningsargumentet inte 
uttrycker att individen också främjas av yttrandefrihet, utan snarare att 
det uttrycker att främjandet av individerna är instrumentellt för samhäl-
let. Det här resonemanget ligger i linje med Robert Dahls diskussion 
om det allmänna bästa och dess relation till enskilda individers intres-
sen. Dahl skriver att det allmänna bästa inte är något fristående från 
människors intressen (Dahl 1999: 116). Således är det fullt rimligt av 
Mill att uttrycka att yttrandefrihet främst främjar samhälleliga eller all-
männa intressen, samtidigt som han inte bortser från att det allmänna in-
tresset utgörs av mänskliga intressen, inte av något utommänskligt vä-
sens intresse. 

 Mills argument består också av den centrala tankegången att yttran-
defrihet ger förutsättningar för ett kritiskt och öppet diskussionsklimat, 
vars syfte är större än att enbart skapa kritiska och mer kunniga indivi-
der. Snarare är det så att det är skapandet av en process – någon form 
av kritisk och sanningsinriktad kommunikationsprocess – som är det 
viktiga. Den processen gagnar naturligtvis enskilda individer men syftar 
främst till att bidra till samhällsutveckling och allmänt välstånd; det Mill 
betecknar som ”nyttan i ordets vidsträcktaste mening” (Mill 1995: 19) 
eller ”den allmänna välfärden” (Mill 1995: 50). Den kritiska diskussio-
nen, eller snarare diskussionsprocessen, är den punkt där individen och 
samhället möts. Om kritisk diskussion inte tillåts, om ”… people are 



 50

deprived on hearing alternative viewpoints, however immoral such 
opinions may be considered, society ultimately becomes intellectually 
stunted” (O’Rourke 2001: 84). Resonemanget om samhällsorientering 
versus individorientering har nu nått sitt slut; det bedöms här som att 
sanningsargumentet främst lägger tyngdpunkten på samhället.  

Nu tänker jag gå över till frågan om sanningsargumentet främst rik-
tar in sig på den som sänder ut meddelanden eller om dess främsta in-
riktning istället ligger på den som mottar meddelanden. I allmänhet 
tänker man ofta på yttrandefrihet som en individuell rättighet som 
därmed också främst riktar in sig på avsändaren (dvs. den som uttryck-
er något) och inte mottagaren (dvs. den som lyssnar). Thomas Scanlon 
skriver att: 

 
Although ‘freedom of expression’ seems to refer to a right of participants not 
to be prevented from expression themselves, theoretical defences of freedom 
of expression have been concerned chiefly with the interests of audiences… 
(Scanlon 1979: 528) 

 
Vad är det som gör att sanningsargumentet kan påstås lägga tyngden på 
mottagarna istället för avsändaren? Ett skäl, som Campbell skriver, är 
att: ”individuals gain knowledge through listening to others, knowledge 
which may be as important to them as it was to the speakers” (Camp-
bell 1994: 32). Ett annat skäl är att sanningsargumentet synes uttrycka 
att yttrandefrihet fyller funktionen att kunna skapa en kommunika-
tionsprocess som främjar sanningssökande. Det betyder, som Mill skri-
ver att: ”Det finns alltid hopp när människor tvingas höra på båda par-
ter. Det är bara när de lyssnar till den ena som misstag stelnar till för-
domar och sanningen själv upphör att ha den rätta verkan…”(Mill 
1995: 59). Mill skriver vidare:  

 
Och det finns få egenskaper som är sällsyntare än förmågan att fälla en insikts-
full dom i en konflikt mellan två åskådningar, av vilka endast den ena har en 
förespråkare, finns det inte någon annan möjlighet för olika sidor av sanningen 
att komma till sin rätt än att alla åsikter som rymmer en bråkdel av den inte 
bara får komma till tals utan får göra det på ett sådant sätt att man förmås att 
lyssna. (Mill 1995: 59) 

 
Vad Mill uttrycker ovan är att sanningen inte främst kommer fram ge-
nom att någon uttrycker sig utan då de som lyssnar värderar yttrandet. 
Det är först då det skapas en kritisk diskussion som är gynnsam för 
sanningssökande. Mill uttrycker även, att förmågan att lyssna till åsikter 
är mer värdefull än att fälla en åsikt. Till sist, de som främst drar nytta 
av yttrandefrihet förefaller alltså inte vara de som säger något, utan de 
som tar del av det sagda. Min tolkning av sanningsargumentet är därför 
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att argumentet främst lägger tyngden på mottagarna och inte på avsän-
daren. 

En konsekvens av att lägga tyngden på mottagarna, vilket sannings-
argumentet gör, är att avsändarens syfte och motiv med yttrandet blir 
irrelevant. Genom att istället fokusera på mottagaren undviker man de 
problem som kan uppstå med att utröna avsändarens motiv för yttran-
det.  

Konsekvensen av resonemanget är alltså, att vi inte ska bry oss om 
vem som yttrar sig och därmed inte heller vilka eventuella motiv som lig-
ger bakom yttringen. Det relevanta är istället åsiktens innehåll och åsik-
tens konsekvenser. Det är viktigt att poängtera att den här diskussionen 
främst har betydelse när det gäller gränsdragningsproblemet. Det är i 
den kontexten som motiv, innehåll, omständigheter och konsekvenser 
spelar en viktig roll. Det är dock en uppgift för en helt annan under-
sökning. 
 
III 
I följande avsnitt skall sanningsargumentets brister och problem grans-
kas. Sanningsargumentet synes vila på en kunskapsteoretisk skepticism 
angående vår förmåga att nå säker kunskap men det paradoxala är att 
Mills argument också, enligt vissa bedömare, ser ut att vila på en objek-
tivistisk kunskapsteori (Campbell 1994: 23; Baker 1989: 6ff.). En rele-
vant fråga man kan ställa sig är därför: Är det så att sanningsargumentet 
är beroende av kunskapsteoretisk skepticism eller objektivism? Givet 
att ”sanning” är ett centralt element i sanningsargumentet är det rimligt 
att diskutera den frågan. I det följande tänker jag ta upp följande pro-
blematiska element i sanningsargumentet: 
• Frågan om sanningens status  
• Problemet med argumentets syn på rationalitet  
• Problem för konsekventialismen 
 
Sanningens status. Sanningsargumentet uttrycker att sanning är ett viktigt 
värde. Eftersom Mill hävdar att yttrandefrihet rättfärdigas genom vär-
det sanning är det rimligt att ytterligare diskutera argumentets syn på 
sanning. Det finns två tolkningar gällande sanningsargumentet. Dels 
den absolutistiska synen där sanning betraktas som ett intrinsikalt vär-
de, dels den relativiserande synen, vilken ser sanning som ett instru-
mentellt värde (Haworth 1998: 84ff.). Den första tolkningen uttrycker 
att sanningsargumentet utgörs av att sanning betraktas som ett egen-
värde. Den andra tolkningen säger att argumentet uttrycker att sanning 
ses som ett intrumentellt värde. I anslutning härtill är det två frågor 



 52

som bör ställas. Först, vad är det som Mill anser vara bra med sanning? 
Låt säga att tidningar skriver sanna påståenden om kändisars privatliv. 
Dessa sanningar är i sig själva triviala och utan större värde för vare sig 
enskilda individer eller för samhället men enligt sanningsargumentet är 
de ändå värdefulla. Enligt argumentets kritiker skulle samhället inte för-
lora något viktigt om sådan information inte tilläts. Alan Haworth skri-
ver att de skäl Mill ger för att tillåta sådan information inte är tillräckli-
ga: ”Who cares if ‘all mankind is robbed’ of the opportunity to know 
what soap-opera stars get up to with their nineteen-year old boy-
frinds?” (Haworth 1998: 85). Å andra sidan verkar det märkligt om fak-
ta, som i sig inte skadar någon, inte skulle tillåtas med hänvisning till att 
ingen bryr sig om dessa fakta. Problemet med detta är att det förutsät-
ter att det finns någon som kan bedöma vad som är ”värdefullt” för 
samhället och dess medborgare att ta del av. Frederick Schauer menar 
att det inte finns någon anledning att ifrågasätta huruvida sökandet ef-
ter sanning är värdefullt, eftersom: ”… the advantages of truth are 
almost universally accepted” (Schauer 1982: 17). Att värdet sanning ses 
som viktigt i de flesta moderna samhällen idag är inte särskilt problema-
tiskt. Rättsväsendet bygger på att sanningen kan komma fram och att 
man därigenom kan fastställa om någon har begått ett brott eller inte. 
Skol- och utbildningspolitiken bygger också på att medborgarna tar del 
av skilda fakta och perspektiv och lär sig bearbeta information för att 
nå kunskap och därmed insikter om sanningar och osanningar. Univer-
sitetens funktion är i de flesta fall att söka sanningen genom olika me-
toder men också att ifrågasätta sanningar.  

Den andra frågan man kan ställa sig är frågan om sanningens sär-
ställning i förhållande till andra värden, t.ex. säkerhet, frihet och jämlik-
het. Påståendet förutsätter att argumentet ser på sanning som ett intrin-
sikalt värde, vilket övertrumfar andra värden vid konflikt. Så är dock 
inte fallet. Sanningsargumentet uppfattar naturligtvis sanning som ett 
särskilt viktigt värde men det kan finnas situationer då andra värden är 
viktigare. Vid händelse av krig går t.ex. nationens säkerhet före säker-
ställandet av en fri, offentlig debatt. Yttranden som faller in under spi-
oneri bestraffas just för att de är sanna och därmed är hotande för na-
tionens säkerhet.  

Sanningsargumentet uttrycker istället att sanning är ett instrumen-
tellt värde då sanningen är ett medel för andra värden – kunskap, fram-
steg, nytta – där nytta är det värde som yttrandefrihet ytterst syftar till 
att maximera (Haworth 1998: 89). Värdet ’sanning’ är värdefullt, enligt 
Mill, då han betraktar det som ett nödvändigt villkor för att uppnå ökad 
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kunskap, större framsteg, och i slutändan, maximal nytta för samhället 
uttryckt i termer av den allmänna välfärdens utveckling. 
 
Rationalitet. Sanningsargumentet synes vila på en uppfattning om män-
niskors kapacitet för rationalitet. ”The argument from truth presup-
poses a process of rational thinking”, skriver Schauer (Schauer 1982: 
30). Men om individer inte är så rationella som Mill antar får argumen-
tet problem. Irrationalitet, trångsynthet och okritiskhet medför ju att 
sanningen inte upptäcks, även om det de facto skulle finnas sanningar.  

Vad Mill skriver är att vi inte bör ”tillmäta oss själva ofelbarhet” 
(Mill 1995: 59) och att det inte är tillräckligt att något är sant (eller 
falskt), vi måste även veta varför något är sant (eller falskt) (Mill 1995: 
59). Här tycks Mill både vara medveten om enskilda människors be-
gränsade förnuft samtidigt som han även ställer höga krav på männi-
skors tänkande för att kunna karakteriseras som förnuftigt. Det tycks 
vara motsägelsefullt. Jag tror dock att Mill kan tolkas så att det centrala 
är att det uppstår en kommunikationsprocess som leder till ökad för-
nuftighet, kunskap och sanning. Vad han trycker på är att en fri kom-
munikationsprocess dels tillåter oss att ta del av idéer som annars inte 
hade spritts, dels att den processen möjliggör motstånd och ständig de-
batt. Det sistnämnda är något som medför att vi, förhoppningsvis, når 
insikter om varför vi håller vissa saker för sanna men även varför våra 
meningsmotståndare tycker annorlunda. Utan den ständigt pågående 
dialogen uppstår inte de insikterna. 

Edwin Baker är en kritiker av Mills sanningsargument. Baker lägger 
också stor vikt vid att sanningsargumentet tycks förutsätta att männi-
skor är rationella i hög grad. Baker hävdar att sanningsargumentet antar 
att människor kan ”… use their rational capacities in order to eliminate 
distortion caused by the form and frequency of message presentation 
and to find the core of relevant information or argument” (Baker 1989: 
15). Men enligt Baker är det inte så människor fungerar. Individer på-
verkas i hög utsträckning av känslor och irrationella drivkrafter, av det 
undermedvetna och förträngda samt av fobier och instinkter (Baker 
1989: 15). Dessutom finns det mekanismer och processer av selektiv 
perception som också påverkar individers förmåga att uppfatta och tol-
ka verkligheten.35  

                                                           
35 Figurer som man kan uppfatta på flera olika sätt, beroende på hur man betraktar figuren, t.ex. ”haren 

och antilopen”, är exempel på att individer tolkar figuren utifrån sin specifika bakgrund och de erfa-
renheter som individen haft. En person som aldrig har sett en hare kommer inte heller att kunna upp-
fatta den i figuren. En person som har sett båda djuren i verkligheten kan omväxlande se haren eller 
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Dessutom ifrågasätter Baker sanningsargumentets antagande att dia-
log och diskussion mellan människor leder till minskade konflikter mel-
lan olika uppfattningar och idéer. Baker skriver att ”… dialogue cannot 
completely eliminate conflicts and divergences between people’s per-
spectives as long as the social structure causes people to have very dif-
ferent experiences and conflicting interests” (Baker 1989: 14; jfr Berger 
& Luckman 1967; Wright Mills 1956; Winch 1958). Baker hävdar i en-
lighet med detta resonemang att även rejäla, goda diskussioner är otill-
räckliga som ett instrument för att nå konsensus och förståelse, även 
om han går med på att diskussion kan leda längre på vägen än frånva-
ron av densamma. Problemet för Baker är här att Mill inte uttrycker att 
konsensus skulle vara ett mål, åtminstone inte ur processperspektivet. 
Snarare är tanken den att yttrandefrihet ger möjlighet för en kommuni-
kationsprocess där konflikter, i betydelsen att olika synsätt, idéer och 
perspektiv tillåts, är något värdefullt som leder till utveckling av såväl 
individer som allmän välfärd. Carl-Johan Westholms tolkning av Mill 
ligger i linje med det här resonemanget. Han skriver att:  

 
Grundläggande i Mills verklighetsuppfattning är konfliktperspektivet; ’conflic-
ting influences are required’ för att föra utvecklingen framåt; det krävs alterna-
tiv för att kunna förändra. Utan dessa blir samhället stillastående. Mill var ing-
en mild konsensusteoretiker, men en nyanserad konfliktteoretiker. (Westholm 
1976: 16) 

 
Men det är också svårt att se att Mills uppfattning ur ett substantiellt 
perspektiv – i betydelsen att människors uppfattningar tenderar att 
konvergeras till konsensus genom diskussion – skulle vara att det finns 
ett värde i att individer måste vara fullständigt överens. Här tillskriver 
Baker Mill en uppfattning som Mill själv inte äger. 

Baker har en poäng i att tron på människans rationalitet är överdri-
ven, vilket psykologisk, socialpsykologisk och kunskapssociologisk 
forskning pekar på, enligt de källor Baker hänvisar till.36 Men jag tror att 
Baker överdriver Mills rationalitetsuppfattning. Mills sanningsargument 
vilar inte så mycket på att människor alltid är rationella, utan argumen-
tet uttrycker att yttrandefrihet ger möjligheter för att individer skall 
kunna bli rationella eller kunna utnyttja sin kapacitet för rationalitet.37 

                                                                                                                                      
antilopen. Slutsatsen är att människor tolkar verkligheten utifrån sina tidigare erfarenheter. Det finns 
inga ”rena” sinnesintryck, de är alltid ”teoriimpregnerade” (jfr Gillies 1993: 132ff.; Hanson 1958). 

36 Den forskning Baker hänvisar till är främst Berger & Luckman (1967), Wright Mills (1956) samt 
Winch (1958). 

37 Westholm skriver att Mills rationalitetsuppfattning är att ”De flesta människor är starkt ofullkomliga, 
men ’some persons’ reser sig ur mängden och driver utvecklingen framåt” (Westholm 1976: 12).  
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Mills beskrivning av människan är alltså att hon är begränsat rationell 
men Mills normativa utgångspunkt är att hon kan utvecklas och nå 
högre stadier av mognad, insikt och kunskap, om hon bara får de rätta 
möjligheterna.38 För att kunna utveckla sin inneboende kapacitet till ra-
tionalitet krävs diskussion; att människor får ta del av andras erfarenhe-
ter och idéer. Rationalitet är här snarare något som människor utvecklar 
genom en social kommunikationsprocess – genom att diskutera med 
andra och lyssna på andra – och inte något människor utvecklar i en-
samhet och isolering. Yttrandefrihet bör därför snarare betraktas som 
en metod som leder till att en kommunikationsprocess kan komma till 
stånd i samhället – därigenom kan medborgarna tillägna sig avvikande 
idéer och livsstilar och på så sätt utveckla sina latenta intellektuella för-
mågor. Det är något helt annat än att förutsätta att människor är ratio-
nella. Sanningsargumentet vilar dessutom på premissen att människor 
gör misstag och fel (fallible) och inte att de är ofelbara (infallible). Genom 
yttrandefrihet får vi möjlighet att upptäcka dessa fel och korrigera dem, 
om än i efterhand.  

Inom den kunskapsteoretiska diskussionen finns det ett skeptiskt 
argument som indirekt är riktat mot tanken om rationalitet och därmed 
kanske även mot sanningsargumentet. Det är det s.k. misstagsargumentet 
(argument from error). Detta argument säger att vi inte kan nå säker 
kunskap. Det uttrycks så här: Vi har alla tagit miste någon gång i livet. 
När vi hade fel visste vi inte det. Hur kan vi då vara säkra på att det vi 
vet nu inte är felaktigt? Eftersom vi inte ägde kunskap då, hur kan vi 
säga att vi gör det nu? Och, kanske ännu allvarligare; hur kan vi vara 
säkra på att vi kan nå kunskap även i framtiden (Dancy 1985: 12)? 

Det verkar vara ett besvärligt argument mot förmågan att äga kun-
skap men det slår även mot rationalitet. Det är ju inte att betrakta som 
rationellt att tro att man äger kunskap när man i själva verket har fel, 
dvs. inte äger kunskap.  

Ett sätt att komma ur skeptikerns grepp är att istället se det på föl-
jande sätt: Även om jag hade fel tidigare, så äger jag kunskap nu. Alltså 
vet jag nu – låt vara att det är i backspegeln – vad som är rätt och rik-
tigt. Låt säga att jag löste ett aritmetiskt problem i förra veckan och jag 
trodde lösningen var korrekt, dessvärre visade det sig att lösningen var 
felaktig. Nu däremot, en vecka senare, vet jag den rätta lösningen och 
har därmed skaffat mig kunskap. Därmed är kunskap möjlig. Det här 
resonemanget förutsätter naturligtvis att man på något sätt får reda på 

                                                           
38 Här är Westholms distinktion mellan ”Deskription”, dvs. människors faktiska egenskaper, och ”Pre-

skription”, dvs. människors önskvärda egenskaper, användbar (se Westholm 1976). 
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att man hade fel tidigare. Får man inte det fortsätter man att leva i en-
lighet med en falsk övertygelse. Resonemanget vilar också på att det 
finns obestridliga fakta, som antingen är sanna eller falska. I så måtto 
fungerar motargumentet. Men om det gäller etiska värden finns det 
större oenighet kring om de kan vara sanna eller falska. Möjligheten att 
ersätta en ”falsk” värdering med en ”sann” värdering minskar i så fall 
dramatiskt. 

Jag vill ändå hävda att genom det här resonemanget blir mänsklig 
felbarhet, trots invändningen ovan, ett argument för sanningsargumen-
tet, och inte ett argument mot sanningsargumentet. Endast genom att 
låta sig exponeras för andra åsikter, argument och perspektiv kan vi nå 
kunskap – även om den skulle vara provisorisk. Möjligheterna att upp-
täcka misstag är större om individer med olika perspektiv och utgångs-
punkter får uttrycka sina idéer. Historien har också visat att de som 
trodde sig äga kunskap (”x är sant”) i efterhand hade fel, men hade inte 
andra synsätt tillåtits (”x är falskt, istället är y sant”) så hade vi kanske 
fortfarande varit övertygade om att ”x är sant”.  

Slutligen. Bakers attack mot sanningsargumentets antagande om ra-
tionalitet håller inte fullt ut. Sanningsargumentet antar inte att männi-
skor är så rationella som Baker antar, snarare utgår det från att männi-
skor är begränsat rationella och tar miste i hög grad. Både Baker och 
Mill anser att människor inte alltid är rationella i hög grad men den sto-
ra skillnaden mellan dem är att Mill äger större tilltro till att människor 
kan bli rationella i högre grad om de bara får möjligheter att utveckla 
sina intellekt. Bakers inställning är betydligt mer pessimistisk, han ut-
trycker att människor i grunden är irrationella och det går inte att göra 
så mycket åt detta faktum. Yttrandefrihetens funktion är här att vara ett 
instrument för att skapa de möjligheter för individuell och social ut-
veckling som Mill värderar så högt.  
 
Konsekventialismen. Eftersom Mills sanningsargument i hög grad vilar på 
utilitarismen så beror dess styrka på om utilitarismen håller som hand-
lingsprincip. Konsekventialismen har framförallt sedan John Rawls 
(1971) och Robert Nozick (1974) utsatts för hård kritik. Rawls menar 
att utilitarismen negligerar jämlikhet och rättvisa. Utilitarismen tar t.ex. 
ingen hänsyn till en rättvis ekonomisk fördelning, hävdar Rawls. Ett 
exempel på detta är att utilitarismen kan tolkas så, att om man maxime-
rar nyttan bäst genom att göra de rika ännu rikare och strunta i de 
sämst bemedlade, så ska man göra det. Om en viss handlings konse-
kvenser leder till ökad nytta så är det den rätta handlingen – även om det 
också leder till mer orättvisa och ojämlikhet. Tanken om jämlikhet 
finns i utilitarismen i betydelsen att alla individer räknas lika mycket. I 
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praktiken, leder den istället, enligt kritikerna, ofta till ojämlikhet. Pro-
blemet för utilitarismen, enligt Rawls, är att ”Utilitarianism does not 
take seriously the distinction between persons” (Rawls 1971: 27). Efter-
som utilitarismen, enligt Rawls, är teleologisk, vilket betyder att målet – 
nyttan – är överordnad enskilda individer, riskerar utilitarismen att 
bortse från enskilda individers välfärd till förmån för den kollektiva väl-
färden. Därmed kan utilitarismen leda till såväl orättvisa som ojämlik-
het. 

Nozicks kritik är delvis annorlunda. Han menar att utilitarismen 
kränker individers rättigheter. Ett exempel på detta är om det finns tio 
villor med tillhörande trädgårdar, och jag bor i en av dessa villor, så 
kanske mina nio grannar beslutar att använda min trädgård som lek-
plats för sina barn. Det beslutet är helt i sin ordning ur ett utilitaristiskt 
perspektiv – eftersom alla får en lekplats och nyttan därmed maximeras 
utifrån mina grannars perspektiv – även om jag motsätter mig det be-
slutet (Kymlicka 1990: 49). Min rätt till min trädgård offras alltså för 
nyttans skull. Eftersom utilitarismens idé är att maximera det goda, 
tycks utilitarismen därmed tillåta att vissa individers eller gruppers rät-
tigheter offras för detta goda. 

Vad innebär kritiken av utilitarismen för sanningsargumentets håll-
barhet? Här är det främst kritiken av utilitarismen syn på rättigheter 
som är relevant utifrån diskussionen av yttrandefriheten. Frågan om 
jämlikhet är inte på samma uppenbara sätt länkad till yttrandefrihet. 
Den är dock inte oväsentlig och vi kan här skilja på två frågor: (i) Vil-
ken typ av jämlikhet är det frågan om och (ii) vad skall vara jämlikt? Vi 
börjar med den förstnämnda frågan. 

Man kan här skilja på jämlikhet i möjligheter att yttra sig och bli hörd, 
dvs. att alla vuxna har den lagstadgade rätten, och jämlikhet i resultat, 
dvs. att alla har rätt att yttra sig och bli hörda lika mycket. Lika chanser 
och möjligheter är utan tvivel ett rimligt krav när det gäller yttrandefri-
het i relation till demokrati medan jämlikhet i resultat inte är det. Skälen 
för den ståndpunkten är dels att det inte är möjligt ur ett empiriskt per-
spektiv, dels är det kanske inte heller normativt önskvärt. Om det hade 
varit så att alla skulle få yttra sig lika mycket, t.ex. i tidningar och TV, 
skulle det leda till absurda konsekvenser.  

 MacKinnon har lagt fram en tredje variant av jämlikhetsargument 
som ”equal access to speech”, eftersom hon menar att vissa individer 
”get a lot more speech than others” (MacKinnon 1993: 72). Här synes 
MacKinnon hävda att alla individer inte har samma tillgång till resurser 
för att föra ut sitt budskap och det är en delvis annan typ av jämlikhets-
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strävan än de två tidigare nämnda. Även denna jämlikhetstanke är orea-
listisk, liksom jämlikhet i resultat, och Sadurski skriver följaktligen att: 

 
… taken literally, the ideal of ‘equal speech’ is unintelligible unless we assume 
a radically relativistic position within which no judgmental distinctions about 
the value of different speech acts can never be legitimate. (Sadurski 1999: 74) 

 
Däremot finns det, som vi ska se senare, uppfattningar som gör gällan-
de att människor har rätt att få tillgång till information, men det är en 
helt annan fråga eftersom den inte säger något om fördelningen av in-
formationen. Hittills kan vi påstå att konsekventialismen är förenlig 
med den rimligaste typen av jämlikhet – jämlika möjligheter – när det 
gäller yttrandefrihet. 

När det gäller den andra frågan, om jämlikhetens substans, handlar 
den om vad det är som skall vara jämlikt när det gäller yttrandefrihet. 
Utifrån jämlikhet i chanser är det naturligtvis åsikter och idéer som är ytt-
randefrihetens substans – det är det som alla ska ha lika chans att föra 
ut.  

Kritiken av utilitarismen berör främst fördelningen av materiella ting 
såsom t.ex. egendomar och pengar, men yttrandefrihet rör främst inne-
havet av åsikter: ”… there is a great difference between the possession 
of an opinion and the possession of an object” (Haworth 1998: 78. Min 
kurs.). Om jag ger dig min ena njure så har jag blivit av med det orga-
net, men om jag delger dig en åsikt har jag inte blivit av med den åsik-
ten.39 Eftersom yttrandefrihet med nödvändighet innebär att informa-
tion och kommunikation utan större ingrepp tillåts cirkulera implicerar 
det att åsikter hela tiden överförs i olika riktningar från avsändare till 
mottagare i en process. Deltagarna på en kapitalistisk marknad, där 
egendomar och pengar överförs, vinner och förlorar, men när det gäller 
åsikter så blir man inte fattigare på åsikter ju mer man ”slösar” med 
dem.40 Även Dworkin delar samma tankgång. Han skriver att man inte 
kan jämföra rätten till ting (t.ex. egendom) med rätten att yttra sig. Säl-
jer man ett ting har man förlorat rätten till tinget men man kan aldrig 
förlora rätten till sin åsikt, den är konstitutionellt skyddad och kan inte 
förhandlas bort (Dworkin 1999: 192f.). 

Ett utilitaristiskt argument för yttrandefrihet förefaller alltså inte ta 
skada av den kritik som gäller bristande känsla för jämlikhet som förs 
mot utilitarismen i allmänhet. När det gäller yttrandefrihet går utilita-

                                                           
39 Dock kan man hävda att man blivit ”bestulen” på en idé. Det innebär ju emellertid inte att någon har gått 

in i min hjärna och plockat ut den, jag har ju fortfarande kvar hjärnan trots allt. 
40 Den som ”slösar” med åsikter kanske riskerar att förlora i trovärdighet, men det är en helt annan sak. 



 59

rismen inte emot tanken om lika chanser att yttra sig. Dessutom biter 
inte argumentet om att utilitarismen inte tar hänsyn till distributiv rätt-
visa med skälet att det som distribueras när det gäller yttrandefrihet inte 
är distribuerbart på samma sätt som materiella ting. Böcker, tidningar 
och film är bärare av idéer och kan fördelas ojämlikt, men så länge alla 
har lika chans att skriva en bok (men inte att få den publicerad) eller 
skicka in en insändare till tidningen (men inte att få den införd) är det 
inte ett fall av ojämlik fördelning av åsikter. Åtminstone inte ur ett de-
mokratiskt perspektiv som det är frågan om här. 

Kanske är istället kritiken mot utilitarismens syn på rättigheter all-
varligare. Robert Nozick hävdar också att människor har rättigheter 
som inte får kränkas. Han skriver: ”Individuals have rights, and there 
are things no person or group may do to them (without violating their 
rights)” (Nozick 1974: ix).  

Rättigheter, enligt Nozick, är naturliga för individer på samma sätt 
som våra inre organ är naturliga för oss, och det är lika fel att ta ett or-
gan från en person utan dess medgivande som att kränka en rättighet 
(Nozick 1974). Nozick menar också att utilitarismen i grunden är felak-
tig eftersom den synes tillåta att individuella rättigheter kränks. Utilita-
rismen, enligt Nozick, behandlar inte människor som mål i sig själva, 
utan som medel för något annat, t.ex. nytta.  

Om vi undersöker det utilitaristiska sanningsargumentet för yttran-
defrihet så skriver Mill att: ”Det är på sin plats att nämna, att jag avstår 
från varje stöd för min tankegång, som kan härledas ur idén om en ab-
strakt rätt såsom något åtskilt från nyttan” (Mill 1995: 18f. Min kurs.). 
Mill hävdar alltså att någon ”abstrakt rätt”, dvs. Nozicks naturliga rät-
tigheter, inte kan ge en grund för varför yttrandefrihet bör tillåtas. Det 
är, som Mill skriver, ”nyttan som [är] den högsta instansen i alla etiska 
frågor” (Mill 1995: 19), och inte rättigheter som Nozick hävdar. Det 
som förefaller vara problematiskt för Mill är att han försvarar rätten till 
yttrandefrihet, samtidigt som han skriver att rättigheter är abstrakta och 
underställda nyttan. Hur går det ihop? Svaret är att Mill inte är emot 
rättigheter i sig, istället är han emot tanken på rättigheter som något obe-
roende och ”åtskilt från nyttan” (Mill 1995: 19). Strategin för Mill är inte 
att hävda att rättigheter är naturliga, utan att peka på att rätten till ytt-
randefrihet blir starkare genom ett utilitaristiskt rättfärdigande. Efter-
som yttrandefrihet medför goda konsekvenser för samhället och dess 
medborgare stärks rätten till individuell yttrandefrihet. Eller som rättig-
hetsförespråkaren Norberg skriver: ”Därför är det ingen slump att det 
leder till goda konsekvenser när dessa rättigheter [läs: yttrandefrihet] re-
spekteras” (Norberg 1999: 55). Även en rättighetsteoretiker som Nor-
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berg uttrycker således att rättigheter inte är något som är oberoende av 
nyttan eller konsekvenser, utan snarare är avhängig av dessa. Norberg 
tycks alltså dela Mills uppfattning när det gäller det instrumentella per-
spektivet på rättigheter. 

Även om utilitarismen förnekar att det finns uppenbara eller givna 
rättigheter så kan ett utilitaristiskt argument för yttrandefrihet ändå 
hävda att individer har rätten till yttrandefrihet eftersom det faktumet 
att den rättigheten respekteras leder till goda konsekvenser, t.ex. leder 
till ökat välstånd och nytta. Rättigheterna rättfärdigas på så sätt genom 
konsekvenserna av rättigheten istället för att det är rättigheterna i sig 
(dvs. som abstrakt idé) som ger individer rätt till yttrandefrihet.  

Om vi återknyter till resonemanget tidigare om jämlikhet kan vi se 
att det finns stora likheter med diskussionen om rättigheter. När det 
gällde frågan om jämlikhet kunde vi se att kritiken mot utilitarismen i 
fallet med yttrandefrihet inte var hållbar. Det beror på att det som ska 
fördelas – dvs. åsikter, information och idéer – inte är möjligt att förde-
la på samma sätt som materiella objekt. Men på samma sätt är det med 
rättigheter. Innehav av åsikter är inte personliga ägodelar – man äger 
inte dem – på samma sätt som en bil, ett hus eller en förmögenhet. Mill 
skriver: 

 
Om en åsikt vore en personlig egendom utan värde för någon annan än sin 
ägare, om man blott tillfogade någon en privat orätt genom att förhindra ho-
nom att hysa den, skulle det vara en viss skillnad om denna orätt blott veder-
fors ett fåtal eller många. Men det utmärkande för den skada som vållas ge-
nom att man undertrycker en åsikt ligger däri att man begår en stöld från 
mänskligheten. (Mill: 1995: 24. Min kurs.) 

 
Åsikter tillhör alltså mänskligheten i första hand, inte individerna. Och 
det är bara om åsikterna sprids som de kan göra någon nytta. Nozicks 
rättighetsteori kan inte appliceras på detta område eftersom åsikter inte 
är en individuell ägodel. Haworth skriver också att Nozicks synsätt: 

 
… could hold for some rights – it could well be true in the case of the right to 
life – but even if it does, we needn’t assume that it holds for all of them, and 
certainly not for free speech. (Haworth 1998: 80, kurs. i original)  

 
Om Nozick har rätt i att åsikter är en personlig egendom, på samma 
sätt som ett hus innebär det, att även en ensam person på en öde ö har 
rätt till yttrandefrihet – trots att ingen hör vad den personen säger 
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(Haworth 1998: 80).41 Men det är orimligt, den personen behöver ingen 
sådan rättighet och dessutom finns det ingen som kan se till att den rät-
tigheten respekteras.42 Yttrandefrihet kräver en relation eller ett sam-
manhang – åtminstone en avsändare och en mottagare – för att kunna 
betraktas som en rättighet. Dessutom kan man argumentera för att No-
zicks negativa rättighetssyn43 på yttrandefrihet är utan verkligt innehåll. 
För att yttrandefrihet ska få ett reellt värde för människor krävs det att 
människor också ges möjlighet och kapacitet att utöva sin yttrandefri-
het. Till det krävs utbildning, resurser (t.ex. skolor, bibliotek och lärare) 
och att information (t.ex. tidningar och böcker) finns tillgänglig.  

Till sist, kan inte ett utilitaristiskt rättfärdigande av yttrandefrihet 
leda till att vissa grupper av individer inte får yttra sig med skälet att 
nedtystandet av dessa grupper leder till större nytta för samhället? Vi 
kan ponera att det vore bättre för samhället om vissa åsikter inte tillåts, 
t.ex. nazistiska åsikter. Argumentet bygger på uppfattningen att utilita-
rismen inte tar hänsyn till illegitima preferenser (Kymlicka 1990: 45ff.; 
Plant 1993: 175ff.). Eftersom varje individ räknas lika mycket är också 
alla preferenser lika mycket värda, oavsett om de t.ex. är rasistiska eller 
humanistiska, onda eller goda, egoistiska eller altruistiska. Lösningen 
skulle då vara att ”… vi [måste] utesluta alla klart antisociala preferenser 
som sadism, avund, hat och illvilja …” (Harsanyi 1982: 56). 

Faktum är att de konsekventialistiska argumenten för yttrandefrihet 
kan ses som en lösning på problemet med illegitima preferenser. Indi-
viders preferenser kan vara själviska eller onda (oavsett närmare defini-
tion) och de preferenserna formas genom individernas interaktion med 
det omgivande samhället. I de konsekventialistiska argumenten för ytt-
randefrihet ingår det idéer som uttrycker perfektionism och karaktärs-
daning. Mill menar t.ex. att om medborgarna får ta del av argument och 
åsikter som de kanske tidigare inte stött på tränas deras intellektuella 
förmåga. Dessutom blir följden att även förmågan till självbehärskning, 

                                                           
41 Man kan också invända mot Nozicks syn på åsikter genom att angripa hans generella rättighetsteori. 

Man behöver t.ex. inte gå med på Nozicks principer för fördelning, t.ex. att man har rätt till det som är 
produkten av ens talanger (t.ex. idéer) och därför inte heller behöver dela med sig om man inte vill 
(Cohen 1995: 19ff.). Överfört på idéer betyder det två saker: Dels att individers idéer sällan är indivi-
dens ”egna” i betydelsen att individen inte alls har tagit intryck av andra människors idéer. Dels att 
även en överlägsen intelligens, som helt själv producerar unika idéer, är produkten av tur eller slump, 
vilket i sin tur inte är något kriterium för att den begåvade inte bör dela med sig (Rawls 1971). 

42 Jämför med Wittgensteins idé gällande möjligheten till ett privat språk. Ett språk kräver åtminstone 
två personer för att betraktas som ett språk. Ett språk bygger, enligt Wittgenstein, på regelföljande och 
en ensam person kan inte ställa upp regler, och följa dessa på ett meningsfullt sätt (se Wittgenstein 
1992; jfr Winch 1958: 24ff.; Plant 1993: 341ff.). 

43 En negativ rättighet är en rättighet som endast uttrycker att andra inte får hindra mig, t.ex. från att ytt-
ra mig (Halldenius 2003: 65ff.).  
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förmågan att lyssna samt kapaciteten att förstå andras synsätt kan ut-
vecklas. Även andra förespråkare av konsekventialistiska argument för 
yttrandefrihet, som Meiklejohn och Bollinger, tycks ha en liknande 
ståndpunkt. Meiklejohns poäng är, att även åsikter som kan ses som 
farliga för demokratin bör tillåtas då vi, som självstyrande medborgare, 
behöver höra vad våra motståndare säger (Meiklejohn 1948: 66). Men 
han skriver också att medborgaren måste få tillgång till utbildning, litte-
ratur och konst för att få ”knowledge, intelligence [and] sensitivity to 
human values” (Meiklejohn 1961: 256). Bollinger hävdar, även han, att 
obekväma och avvikande åsikter har ett värde. Genom yttrandefrihet 
”lär” medborgarna sig att det finns de som tycker annorlunda och följ-
den blir ett samhälle med individer som präglas av ”a general intellectu-
al character ”(Bollinger 1986: 124).  

Man kan nog påstå att en viktig poäng med de konsekventialistiska 
argumenten för yttrandefrihet är att de alla menar att yttrandefrihet har 
positiva konsekvenser för samhället i första hand. Och de har det indi-
rekt genom att yttrandefrihet kan motverka (men inte förbjuda) illegi-
tima, själviska, intoleranta och irrationella preferenser och idéer hos 
medborgarna.44 Med den tolkningen av de konsekventialistiska argu-
menten för yttrandefrihet kan argumentet att utilitarismen inte tar hän-
syn till illegitima preferenser kanske upphävas. I det långa loppet leder 
yttrandefrihet, enligt Mill, Meiklejohn och Bollinger, till att individerna 
tillägnar sig illegitima preferenser i allt mindre omfattning.  

Även om argumenten ovan ger ett svar på en invändning mot utili-
tarismen, dvs. att det finns illegitima preferenser, kan man fortfarande 
ta till ett mer generellt argument mot utilitarism i allmänhet. Det lyder 
så här. Det kan finnas skäl för att inte ha yttrandefrihet om det visar sig 
att den friheten inte är bra för samhället, dvs. inte leder till goda konse-
kvenser. Invändningen brukar ofta komma från dem som anlägger ett 
icke-konsekventialistiskt eller intrinsikalt perspektiv på yttrandefrihet; att 
det är en frihet som är värdefull oavsett vilka konsekvenser den leder 
till. Jag vill dock hävda att argumentet mot utilitarismen inte håller. Det 
finns två huvudsakliga skäl. 

Ett första svar på invändningen kan lyda på följande sätt: Om – och 
jag menar verkligen om – yttrandefrihet skulle vara skadlig för samhället, 
finns det verkligen skäl för att hålla kvar vid den friheten? Ur ett utilita-
ristiskt perspektiv är svaret naturligtvis nekande. Varför hålla kvar vid 
                                                           
44 Det här resonemanget uttrycker att yttrandefriheten skapar möjligheter till preferensbyte (jfr Lewin 

1998a: 97). Om information, idéer och åsikter tillåts i hög utsträckning kan det leda till att individer 
ändrar sina preferenser, t.ex. att rasistiska åsikter förkastas och andra, kanske mindre illegitima åsikter 
ersätter dem. 
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något som är skadligt? skulle utilitaristen svara. Nu förefaller det inte 
vara så illa. I de samhällen där yttrandefrihet existerar synes det snarare 
vara tvärtom; att tillkomsten av institutioner som yttrandefrihet (och 
andra fri- och rättigheter) har bidragit till att främja samhällets utveck-
ling.45   

En andra invändning kan formuleras så här: Om vi istället går tillba-
ka till det intrinsikala perspektivet, implicerar det att om yttrandefrihet är 
skadlig för samhället så spelar det ingen roll. Yttrandefrihet är ju något 
gott i sig själv. Den slutsatsen är märklig av det skälet att det tycks vara 
motsägelsefullt att hävda att x har ett egenvärde (det är bra i sig själv) 
även om förekomsten av x skulle vara dåligt (t.ex. leder till katastrofala 
konsekvenser). Det hypotetiska argumentet som förespråkarna av det 
intrinsikala perspektivet använder mot utilitarismen (dvs. att yttrande-
frihet inte kan tillåtas om det skulle leda till skadliga effekter) kan an-
vändas på samma sätt mot den intrinsikala synen på yttrandefrihet (dvs. 
hur kan yttrandefrihet ha ett egenvärde om det visar sig att yttrandefri-
het är skadlig). Skillnaden i synsätt framkommer när det gäller den hy-
potetiska tanken – om yttrandefrihet verkligen skulle vara skadlig – och 
där tycks utilitarismens svar vara rimligare än det intrinsikala perspekti-
vets svar. 

Avslutningsvis, ett generellt argument gentemot Mills utilitarism 
räcker inte för att kullkasta det. Motståndarnas argument lider av ännu 
större problem och därför finns det skäl för att hålla kvar vid utilitaris-
men, åtminstone när det gäller yttrandefrihet. 

Meiklejohns demokratiargument 
Demokratiargumentet för yttrandefrihet kan spåras till Baruch Spinoza, 
David Hume och Immanuel Kant (Schauer 1982: 37). Den person som 
utformade detta argument, som det kommer att presenteras här, är 
Alexander Meiklejohn. Meiklejohns argument är också det kanske mest 
kända demokratiargumentet för yttrandefrihet då det ger prov på en 
explicit och kraftfull argumentation för varför yttrandefrihet är något 
gott i relation till demokrati. 

                                                           
45 Rosenberg & Birdzell Jr (2002) argumenterar för att en bidragande orsak till västvärldens välstånd är 

den politiska pluralismen och dess institutioner (fri marknad, äganderätt, banker, fri- och rättigheter 
etc.) som främjar experiment och mångfald gällande idéer inom ekonomi och vetenskap. Min tolk-
ning av deras resonemang är att yttrandefrihet bör ses som en central institution för att dels möjliggö-
ra politisk pluralism, dels för att främja nytänkande inom såväl det ekonomiska som vetenskapliga 
området. 
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I 
Alexander Meiklejohns (1948) argument för yttrandefrihet vilar på den 
nödvändiga förutsättningen att demokrati är accepterad som styrelse-
form i ett samhälle (Campbell 1994: 37; Schauer 1982: 35). I den bety-
delsen kan man säga att demokratiargumentet förutsätter demokrati. 
Däremot får man inte tolka argumentet så att det rättfärdigar demokra-
ti. Det som rättfärdigas är yttrandefrihet inom ramen för en demokra-
tisk kontext. 

Meiklejohn hävdar att i en demokrati utgår styret från folket. De sty-
rande, å andra sidan, skall betraktas som folkets tjänare. Om medbor-
garna skall kunna styra sig själva måste medborgarna få tillgång till rele-
vant information. Får de inte tillgång till information kan medborgarna 
inte ta ställning till om de styrandes beslut är acceptabla eller inte. Och 
omvänt: Eftersom de styrande är att betrakta som folkets tjänare måste 
de styrande kunna ta del av folkets vilja. Meiklejohns demokratisyn kan 
låta trivial men hans utgångspunkt är begriplig om man är medveten 
om att han var starkt influerad av ”… the institution of the town mee-
ting, a form of government prevalent in small towns in New England” 
(Schauer 1982: 37). Vid dessa möten var hela stadens befolkning närva-
rande och de fattade där gemensamt alla viktiga beslut som rörde sta-
dens offentliga frågor.46  

Nu kan vi se hur Meiklejohn tänkt att yttrandefrihet kan rättfärdigas. 
Hans utgångspunkt är ”government by consent” (Meiklejohn 1948: 3, 
6), där folket: ”We, the people, are our own masters, our own subjects” 
(Meikejohn 1948: 6).47 Han hävdar också att folket och de valda makt-
havarna inte är två skilda grupper: ”There is only one group – the self-
governing people. Rulers and ruled are the same individuals” (Meik-
lejohn 1948: 6). Det är här yttrandefrihetens betydelse kommer in. Utan 
den friheten kan inte folket kommunicera sinsemellan och med makt-
havarna och därigenom förmedla sina åsikter till makthavarna angående 
deras maktutövning. Schauer formulerar argumentets idé så här: ”Free-
dom of speech is a way for the people to communicate those wishes to 
the government” (Schauer 1982: 38). Dessutom är det så att utan ytt-
randefrihet kan inte heller folket kritisera de styrandes beslut om de är 
missnöjda. Av detta resonemang följer att om medborgarna är suveräna 

                                                           
46 Proceduren var som synes inspirerad av det antika Aten. Vid mötena i New Englands städer var inga 

politiker närvarande, utan endast en moderator som skulle se till att debattordningen följdes. Medbor-
gare från staden kunde föreslå idéer, sedan diskuterades idéerna och till sist fattades beslut genom 
röstning där alla medborgare kunde acceptera eller förkasta förslaget (Schauer 1982: 37f.). 

47 Dahl uttrycker i princip ofta samma sak, ett exempel är när han ställer frågan ”Men vad innebär det 
att säga att folket härskar, att det är suveränt, att det styr sig självt?” (Dahl 1999: 165). 
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så kan de styrande inte bestämma vilka åsikter som ska tillåtas eller för-
bjudas – det ska folket göra (Schauer 1982: 39). Schauer formulerar det 
på följande sätt: 

 
Inherent in the idea of self-government is the proposition that it is for the 
people alone to distinguish between truth and falsity in matters relating to 
broad questions of governmental policy. (Schauer 1982: 39) 

 
Demokratiargumentets skäl för yttrandefrihet är alltså idén om self-
government. Yttrandefrihet är en nödvändig förutsättning för demokratin 
i betydelsen att demokrati inte är möjlig om medborgarna inte får yttra 
sig eller ta del av information, det vill säga i så fall är det inte tal om 
självstyrande medborgare. Och självstyrande kan de endast vara om de 
får möjlighet att ta del av kommunikation, idéer och åsikter som är av 
betydelse för samhällets medborgare.48  

Det förefaller vara så att demokratiargumentet främst är konsekven-
tialistiskt. Kent Greenawalt kommer även han fram till den slutsatsen. 
Han skriver att demokratiargumentet vilar på en idé om värdet av in-
formerade medborgare för demokrati och att ”free speech contributes 
importantly to the functioning of liberal democracy and to the values it 
serves” (Greenawalt 1989: 28). Jag vill dock påstå att även om Greena-
walt har rätt i att demokratiargumentet vilar på en konsekventialistisk 
argumentationslinje så förenklar han dock Meiklejohns argument för 
mycket. Även om Meiklejohns argument uttrycker att demokratins 
funktion främjas av yttrandefrihet är det först och främst yttrandefrihe-
tens främjande av de självstyrande medborgarna som är i centrum. Och 
då medborgarna är självstyrande kommer demokratin att fungera väl.  

Demokratiargumentets moralfilosofiska argumentationslinje karak-
teriseras här som konsekventialistiskt, då yttrandefrihetens värde kan 
uttryckas som att den främjar självstyrande medborgare. Yttrandefrihet 
är främjande för den självstyrande medborgaren genom dess kapacitet 
till att skapa fri och omfattande kommunikationsspridning och åsikts-
bildning (se figur nedan).  

 
Konsekventialistiskt 

Rättfärdigat värde    Rättfärdigande värde 
Yttrandefrihet  (rättfärdigas av) Demokratiskt självstyre 

 

                                                           
48 von Vegesacks tolkning av Anders Forsskål (1759) påminner starkt om Meiklejohns uppfattning. von 

Vegesack skriver att Forsskål ansåg ”... att yttrandefriheten förutsatte offentlighet. För att medborga-
ren ska kunna medverka till det allmännas väl måste de ha kännedom om samhällets tillstånd. Om 
denna rätt saknas är friheten inte värd namnet” (Von Vegesack 1995: 27). 
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Demokratiargumentet rättfärdigar alltså inte demokrati per se, sedd som 
styrelseform, istället bör argumentet ses som ett rättfärdigande av en 
nödvändig förutsättning för att demokrati skall fungera väl: fri kom-
munikation och fri information. Utan fri, offentlig kommunikation kan 
inte medborgarna betraktas som självstyrande och är de inte självsty-
rande är det ingen demokrati i Meiklejohns ögon. 

 
II 
Innan jag går in på frågan om demokratiargumentet är samhälls- eller 
individorienterat är det värt att jämföra Meiklejohns argument med 
Mills sanningsargument på några punkter. Först och främst kan vi un-
dersöka om Meiklejohn, liksom Mill, hävdar att sanning är ett betydel-
sefullt värde. Meiklejohn förnekar inte att upptäckten av sanningar är 
värdefullt i en demokrati, men hävdar också: 

 
But that is not our deepest need. Far more essential, if men are to be their 
own rulers, is the demand that whatever truth may become available shall be 
placed at the disposal of all the citizens of the community. (Meiklejohn 1948: 
88) 

 
Syftet med yttrandefrihet, enligt Meiklejohn, är alltså inte att nå sanning 
i första hand, utan att tjäna som:  
 

... a device for the sharing of whatever truth has been won. Its purpose is to 
give every voting member of the body politic the fullest possible participation 
in the understanding of those problems with which the citizens of a self-
governing society must deal. (Meiklejohn 1948: 88). 
 

Poängen med yttrandefrihet är, enligt Meiklejohn, således: Att det finns 
information tillgänglig för alla medborgare är viktigare än att enbart fo-
kusera på upptäckten av sanningar.  

Här kommer vi in på frågan om demokratiargumentet lägger tyng-
den vid samhället eller individen. Även om argumentet lägger tyngden 
på den självstyrande medborgaren, och därmed tycks vara individorien-
terat, är det ändå det demokratiska samhällets funktion som argumentet 
riktar in sig på. Meiklejohn är en demokratisk republikan i betydelsen 
att yttrandefrihet, för honom, är ett instrument för det allmänna bästa 
eller gemensamma goda. Han vänder sig starkt mot den i hans tid mest 
inflytelserika domaren Oliver Wendell Holmes, som enligt Meiklejohn 
enbart betraktar ”a human society as a multitude of individuals, each 
struggling for his own existence…” (Meiklejohn 1948: 71). Han fortsät-
ter med att hävda att Holmes syn ger uttryck för atomism när han skri-
ver: ”A nation tends to be, for his [Holmes] mind, a huge collection of 
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externally related human atoms” (Meikejohn 1948: 72).  Således hävdar 
Meiklejohn att Holmes ”robs the amendment of its essential meaning – 
the meaning of our common agreement that, working together as a 
body politic, we will be our own rulers” (Meiklejohn 1948: 89). Indivi-
der har ett intresse av att få yttra sig, det intresset ska yttrandefriheten 
skydda skriver Meiklejohn, men yttrandefrihet ska också skydda   

 
…the common needs of the body politic. It cares for the public need. And 
since the wider interest includes all the narrower one [dvs. de individuella in-
tressena] insofar as they can be reconciled, it is prior to them all (Meiklejohn 
1948: 63, min kurs.).  

 
Här anser jag att det är rimligt att tolka Meiklejohn på det sättet att han 
uttrycker att tyngdpunkten läggs på det allmänna intresset och det ge-
mensamma goda, det är ”prior to” individernas enskilda intressen eller 
nytta. 

När det gäller frågan om Meiklejohn lägger tyngd på mottagaren el-
ler avsändaren är det tydligt att det är den förra som främst avses. 
Meiklejohn uttrycker klart att det väsentliga är att medborgaren kan ta 
del av den information, som mottagare, snarare än att medborgaren be-
traktas som avsändare primärt. Meiklejohn skriver att  

 
The primary purpose of the First Amendment is, then, that all citizens shall, so 
far as possible, understand the issues which bear upon our common life. That 
is why no idea, no opinion, no doubt, no belief, no counterbelief, no relevant 
onformation, may be kept from them. (Meiklejohn 1948: 88f.) 

 
Syftet med yttrandefrihet, återigen, är att förse medborgarna med in-
formation och kunskap om sådant som rör det politiska och offentliga 
livet. Det är mottagarna han främst har i åtanke, vilket också uttrycks i 
följande rader: ”The essential point is not that the alien has a right to 
speak but that we citizens have a right to hear him” (Meiklejohn 1948: 
60). Lee Bollinger ansluter sig till den här tolkningen när han skriver att 
Meiklejohns synsätt innebär att ”the point of ultimate interest is not in 
the words of the speakers, but in the minds of the hearers” (Bollinger 
1986: 47).  

Avslutningsvis kan vi se att demokratiargumentet på flera sätt liknar 
sanningsargumentet. Båda är konsekventialistiska då sanningsargumen-
tet menar att yttrandefrihet motiveras med skälet att sanningen främjas, 
medan demokratiargumentet menar att yttrandefrihet motiveras med 
skälet att medborgarens kapacitet för demokratiskt självstyre främjas. I 
båda fallen är yttrandefrihet inte ett mål i sig, utan ett instrument för 
något annat. Den goda konsekvensen av yttrandefrihet är, enligt båda 
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argumenten, att ett fritt informationsflöde kan skapas och att det i sin 
tur skapar förutsättningar för sanning, respektive självstyrande med-
borgare. Den stora skillnaden är att demokratiargumentet är smalare i 
den meningen att det främst är information av betydelse för den poli-
tiska processen som argumentet riktar in sig på att skydda. Sanningsar-
gumentet har inte den begränsningen.  
 
III 
Demokratiargumentet har varit inflytelserikt även på den juridiska ni-
vån i USA. Framförallt domaren Brandeis uttalade sig ofta i meikle-
johnska ordalydelser. Man brukar t.o.m. tala om ”Meiklejohn-Brandeis-
doktrinen” inom den amerikanska yttrandefrihetsdiskursen (Greenawalt 
1989: 29; Bollinger 1986: 90f.).  

Meiklejohns argument kan ses som en variant av sanningsargumen-
tet, men har ett smalare omfång då det främst är inriktat på åsikter och 
idéer av politiskt och offentligt intresse. Även om de typerna av åsikter 
är av primärt intresse menade Meiklejohn att även områden som ”edu-
cation, philosophy and the sciences, literature and art…” bör skyddas 
av yttrandefrihet (Sadurski 1999: 21). Eftersom medborgarna bör vara 
insatta i offentliga angelägenheter är utbildning, litteratur, kultur och fi-
losofi viktiga källor till ”knowledge, intelligence [and] sensitivity to hu-
man values” (Meiklejohn 1961: 256).  

Det problematiska här är att utbildning, filosofi etc. enbart tycks be-
traktas som instrumentella värden gentemot politik och inte som intrin-
sikala värden (Balkin 1995). Balkin påpekar att därmed existerar utbild-
ning och konst enbart för politikens skull. Historien har visat att ett så-
dant tänkande ibland inte har lett till goda konsekvenser. Både stalinis-
men och nazismen använde filosofin, konsten och andra kulturella ytt-
ringar som verktyg för en särskild politik. I ett demokratiskt samhälle, 
däremot, betraktas utbildning, vetenskap, konst, filosofi etc. inte enbart 
som instrumentella värden, utan de har även ett egenvärde för de indi-
vider som utövar de aktiviteterna.  

Ett kanske ännu allvarligare problem med demokratiargumentet är 
att idén om självstyre inte nödvändigtvis är kopplad till ett starkt skydd 
för yttrandefrihet. Lee Bollinger skriver: 

 
… if the people themselves, acting after full and open discussion, decide in ac-
cordance with democratic procedures that some speech will no longer be tolerated, 
then it is not ‘the government’ that is depriving ‘us’, the citizens, of our free-
dom to choose but we as citizens deciding what the rules of conduct within the 
community will be. (Bollinger 1986: 50f. Kursiv i original) 
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Enligt Bollinger synes demokratiargumentet tillåta att självstyrande, 
demokratiska medborgare på legitim väg kan avskaffa demokratin. 
Bollingers kritik av demokratiargumentet anspelar på den klassiska de-
mokratiparadoxen: Kan demokratin tillåta att demokratiska fri- och rät-
tigheter begränsas eller rent av avskaffas? Frederick Schauer uttrycker 
en liknande kritik när han skriver: 

 
If the people collectively are in fact sovereign, and if that sovereign has the 
unlimited powers normally associated with sovereignty, then acceptance of 
this view of democracy compels acceptance of the power of the sovereign to 
restrict the liberty of speech just as that sovereign may restrict any other lib-
erty. (Schauer 1982: 40f.) 

 
Det är en viktig iakttagelse att Meiklejohn inte verkar ha tänkt på kon-
sekvenserna av sina idéer. Att man kan tolka demokratiargumentet så 
att det skulle kunna innebära att majoriteten upphäver fri- och rättighe-
ter för minoriteten. Ett argument för yttrandefrihet som teoretiskt skul-
le kunna innebära att yttrandefrihet, helt eller delvis, avskaffas är natur-
ligtvis problematiskt.  

En viktig orsak till det här problemet för demokratiargumentet är att 
Meiklejohn främst är intresserad av förutsättningarna för den politiska 
processen och inte av den politiska substansen, dvs. processens resultat i 
form av beslut (jfr Sadurski 1999: 25).49 Även om processen är demo-
kratisk kan utfallet av processen bli icke-demokratiskt. Som ett försvar 
för demokratiargumentet kan man hävda att det inte är det politiska ut-
fallet som yttrandefrihet skall reglera. Yttrandefrihet är inte till för att 
enbart vissa åsikter skall få genomslag eller att enbart ”populära” beslut 
är legitima. Det som skall regleras genom yttrandefrihet är den politiska 
processen, dvs. att väljarna får rösta, att de får information om politik 
samt att de kan komma i kontakt med den politiska processen för even-
tuell feedback och kritik.  

Bollingers toleransargument 
Ett annat argument för yttrandefrihet presenterades av Lee C. Bollinger 
(1986), där han menade att om det finns yttrandefrihet i ett samhälle le-
der det till att medborgarna och samhället blir tolerantare. Toleransbe-
greppet är i sig inget nytt och redan upplysningsfilosoferna, bl.a. Voltai-

                                                           
49 Meiklejohn har således ett proceduriellt och inte ett substantiellt perspektiv när det gäller yttrandefri-

het (jfr Dahl 1979). 
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re och Locke, argumenterade för tolerans, men främst religiös tole-
rans.50 

Bollinger hävdar att de traditionella argumenten för yttrandefrihet – 
sanning respektive demokratiskt självstyre – inte är tillräckliga och skri-
ver att ”we will actually be constructing a new theory of free speech” 
för att komma till rätta med de begränsningar och problem som de ar-
gumenten lider av (Bollinger 1986: 108). 

I 

Bollinger bygger sitt argument för yttrandefrihet på flera utgångspunk-
ter, vilka främst är av psykologisk art. För det första menar han att det 
finns en generell impuls hos människor att vilja censurera avvikande åsik-
ter. Det är inte alltid fallet att vi censurerar, utan kanske snarare att vi 
skulle vilja tysta ned de som inte tycker som oss själva. En person kan 
t.ex. tänka ”det var en vansinnig idé, kunde han inte hålla den för sig 
själv”, när han hör annan person säga något. Faktum är, menar Bollin-
ger, att denna impuls är så djupt rotad i oss att den inte bara rör avvi-
kande åsikter. Den berör, och hotar, handlingar och uppförande i alla 
dess former: 

 
Everyone who is perceived as being different, as having different values or be-
lief or an interest in a different way of life, is a potential victim of an excess of 
this impulse. (Bollinger 1986: 111) 
 

Den intolerans och det ogillande som finns mellan olika nationaliteter 
och/eller etniska grupper brukar ofta benämnas som ”fördomar” sna-
rare än ”censur” men Bollinger hävdar att det är uttryck för samma 
”underlying psychology” – nämligen impulsen att vilja censurera de 
som avviker från mig eller oss (Bollinger 1986: 112).  

För det andra menar Bollinger att den generella psykologiska böjel-
sen att censurera kan leda till, och ofta gör den det också, att individer 
vill förbjuda eller bestraffa de åsikter som avviker. Men inte bara det, på-
pekar Bollinger, individer vill också förbjuda ”nonspeech acts”, dvs. 
handlingar som inte är uttryck för ett yttrande, t.ex. onormalt sexuellt 
beteende: 

 
… the feelings that lead us to want to censor (improperly) speech acts also 
lead us to prohibit or sanction (again improperly) nonspeech acts. (Bollinger 
1986: 113. Min kurs.)  

                                                           
50 Toleransens relation till yttrandefrihet är inget nytt i sig. Både Spinoza (se t.ex. Garett 1996),  Locke 

(se t.ex. Dunn 1993), Richards (1986) samt Marcuse (1969) har skildrat den relationen ur olika per-
spektiv.  
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Detta beror på att ”we are always concerned with the mind behind the 
act itself” (Bollinger 1986: 116. Min kurs.). Ett avvikande sexuellt bete-
ende, t.ex. sado-masochism, ogillas därmed främst eftersom det bete-
endet vilar på avvikande idéer och därför bör förbjudas.  

Hur kommer frågan om yttrandefrihet in här? Jo, eftersom Bollinger 
menar att roten till det onda ligger i vår karaktär – i vår bristande för-
måga till självbehärskning inför det avvikande – så fyller yttrandefrihet 
en karaktärsdanande eller fostrande funktion. Genom att tillåta även 
sådant som kan klassas som konstiga, onormala och omoraliska åsikter 
lär vi oss att acceptera de yttringarnas existens, även om vi inte gillar 
dem. Yttrandefrihet fyller alltså funktionen som spridare av olika idéer, 
vilket hjälper till att skapa förutsättningar för ”a general intellectual cha-
racter” (Ibid.: 124), och därmed ökar ”the capacity for general toleran-
ce” (Ibid.: 182).  

Eftersom problemet ytterst rör vår mänskliga karaktär ligger lös-
ningen bortom lagens räckvidd. Lagar, juridiken och rättsväsendet kan 
inte komma till rätta med orsaken till våra brister och därför bör ytt-
randefrihet ses som ett instrument för att samhället och dess medbor-
gare skall tillägna sig ett tolerantare sinnelag. Bollinger uttrycker det på 
följande vis: 

 
A central function of free speech, therefore, is to provide a social context in 
which we collectively speak, in a public and official setting, to an important 
aspect of what we might think of as the intellectual character of the society. (Bollin-
ger 1986: 120. Min kurs.)  

 
Vilken argumentationslinje ger toleransargumentet uttryck för? Är det 
konsekventialistiskt eller icke-konsekventialistiskt? Toleransargumentet 
är ett exempel på ett konsekventialistiskt argument för yttrandefrihet. 
Genom att tillåta skilda idéer och yttringar främjas toleransen i samhäl-
let och medborgarnas karaktär blir tolerantare. Hos Bollingers argu-
ment finns en tydlig idé rörande relationen mellan yttrandefrihet och 
tolerans: Yttrandefrihet är ett verksamt socialt instrument för att mot-
verka människans inneboende generella intolerans. Bollinger skriver i 
citatet ovan att yttrandefrihetens centrala funktion är att skapa en of-
fentlig miljö där olika uppfattningar och idéer tillåts. Det i sin tur ska-
par förutsättningar för ett tolerantare samhälle. Argumentationslinjen 
ser ut så här: 

 
Konsekventialistiskt 

 Rättfärdigat värde Rättfärdigande värde 
 Yttrandefrihet   (rättfärdigas av) Tolerans 
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II 
Jag har redan varit inne på att Bollingers argument är samhällsorienterat 
i första hand. Jag ska dock diskutera det lite utförligare i detta avsnitt. 
Om vi utgår från demokrati är tolerans en viktig ingrediens, vilket 
Beckman uttrycker på följande vis: ”Ett demokratiskt samhälle är in-
tensivt förknippat med tolerans och respekt för olikheter i åsikter och 
livsstil” (Beckman 2000b: 119). Eftersom demokrati vilar på pluralism 
fungerar inte demokratin om medborgarna inte kan lyssna på sina mot-
ståndare och om de inte kan acceptera meningsskiljaktigheter (Bull 
1997: 332). 

När det gäller sannings-, demokrati-, och toleransargumentet är de 
påfallande lika när det gäller yttrandefrihetens funktion. Även om de 
har olika värden som grund för rättfärdigandet av yttrandefrihet finns 
det en gemensam nämnare: Det är en frihet som är av godo för (det 
demokratiska) samhället. I ett demokratiskt samhälle är sökande efter 
sanning, rätten till offentlig och politisk information samt generell tole-
rans viktiga beståndsdelar. Det finns naturligtvis även en individuell 
dimension hos de tre argumenten. Yttrandefrihet har en karaktärsda-
nande funktion hos medborgarna, som får till följd att såväl deras ka-
raktär som intellektuella förmågor tränas genom att utsättas för en 
mångfald av åsikter och information. Hos sanningsargumentet är det 
tydligt att Mill har en perfektionistisk idé för hur en demokratisk sam-
hällsmedborgare bör vara beskaffad. De skall t.ex. kunna argumentera 
för sin sak, de skall kunna lyssna på andra ståndpunkter och värdera 
dem, de skall kunna erkänna att de tidigare haft fel, osv. Även Meikle-
johns argument vilar på en vision om den demokratiske, självstyrande 
medborgaren, som har tillgång till information rörande samhällets ut-
formning, politikernas beslut osv., för att kunna fungera som en god 
medborgare. Bollingers argument är, som vi sett, också perfektionistiskt 
då dess ideal är den tolerante, intellektuelle medborgaren som genom 
yttrandefrihetens försorg socialiseras till ett tolerantare sinnelag.51 

Även om det finns ett individuellt element hos de tre argumenten så 
rättfärdigas ändå inte yttrandefrihet utifrån individualistiska skäl. Det är 
                                                           
51 Både Mill, Meiklejohn och Bollinger kan också karakteriseras som ”svaga paternalister” då de ser 

yttrandefrihet som ett medel för att individer skall få förutsättningar att bli upplysta, kunniga medbor-
gare och utifrån det kunna göra goda val. Men gör medborgaren ändå ”dåliga” val, t.ex. väljer att röka 
cigaretter, trots informationen om dess skadlighet, kan ingen hindra henne. Yttrandefrihet kan därmed 
ses som en ”fostrande” princip. Om det istället hade varit ”stark paternalism” som varit vägledande, 
hade man gått längre. Då hade man kunnat hindra personen från att göra ”dåliga” val, trots att indivi-
den har tagit del av informationen (Gray 1996: 90ff.; jfr Lewin 1998a: 123; för mer diskussion kring 
paternalism se Feinberg 1984). 
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inte individens rätt att yttra sig som står i centrum, snarare är det sam-
hället som främst gagnas om sanna och falska påståenden kan identifie-
ras (sanningsargumentet), och om information rörande offentliga ange-
lägenheter är tillgänglig för medborgarna (demokratiargumentet). Även 
gällande toleransargumentet är det samhället som främst gagnas av att 
yttrandefriheten sprider skilda idéer som skapar toleranta medborgare i 
ett tolerant samhälle. Ett exempel på detta ger Bollinger när han skriver 
att  

 
… in the end we will retain a view of free speech as having a moral dimension, 
of being one context in which the society adresses an important aspect of the 
general quality of minds it seeks. (Bollinger 1986: 242) 
 

Vidare påpekar han att  
 

… free speech involves a special act of carving out one area of social interac-
tion for extraordinary self-restraint, the purpose of which is to develop and 
demonstrate a social capacity to control feelings evoked by a host of social en-
counters. (Bollinger 1986: 10) 

 
Min tolkning av båda citaten ovan är att det tycks finnas stöd för att 
påstå att Bollingers uppfattning är att yttrandefrihetens funktion pri-
märt är att utveckla en allmän kapacitet för tolerans samt att skapa ett 
sammanhang där samhället kan sägas uttrycka att tolerans är ett viktigt 
värde. 

Även om toleransargumentet är samhällsorienterat i första hand är 
det ännu inte utrett om det lägger vikt vid avsändaren eller mottagaren. 
Av diskussionen hittills tycks det vara mottagaren, de som mottar in-
formation och idéer, som argumentet främst riktar sig mot. Genom att 
lyssna och ta del av olika slags idéer är tanken den att vi snarast sociali-
seras, lär oss, att alla inte äger samma uppfattningar som vi själva. Vär-
det ligger alltså inte i att yttrandefrihet socialiserar oss beträffande vad 
vi kan yttra oss om, utan snarare i att yttrandefrihet socialiserar oss i 
meningen att vi lär oss acceptera att det finns en mängd olika synsätt 
och perspektiv. I den meningen ökar lyssnandet vår kapacitet för kri-
tiskt tänkande, självkritik och sunt tvivel (Bollinger 1986: 127).   
 
 
III 
Då återstår frågan hur vi skall värdera tolaransargumentet. Först och 
främst är begreppet ”tolerans” besvärligt. Vad menas med tolerans? 
Bollingers definition är att tolerans betyder ”showing understanding or 
leniency for conduct or ideas…conflicting with one’s own” (Bollinger 
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1986: 10. Kurs. i original). Tolerans rör alltså både handlingar och åsik-
ter. Vidare är Bollinger medveten om att tolerans inte alltid är något 
gott och att intolerans inte enbart är av ondo. Det kan t.ex. vara så att 
en person betecknas som moraliskt svag om personen är tolerant. På 
samma sätt kan en intolerant hållning inför vissa handlingar vara ett 
tecken på moralisk styrka (Ibid.: 11).  

Man kanske kan skilja på två nivåer av tolerans: Dels en strukturell, 
dels en aktörsinriktad. Den strukturella kan ses som samhällelig tolerans 
och aktörsvarianten kan hänföras till individuell tolerans.52 Om man frå-
gar sig ”hur tolerant bör samhället vara inför främlingsfientliga organi-
sationer”?, är det en fråga om samhällelig tolerans. Det är ju en helt an-
nan fråga än ”hur tolerant bör jag vara gentemot främlingsfientliga or-
ganisationer?”. Det ser ut som att Bollinger har tänkt på båda nivåerna 
av tolerans men när det gäller hans argument är det strukturen som på-
verkar aktörerna. Om man skapar ett samhälle med en struktur som är 
tolerant, med t.ex. en vidsträckt yttrandefrihet som en viktig kompo-
nent, så kommer den strukturen att ”create a general intellectual charac-
ter” (Ibid.: 124). Om samhället inte är uppbyggt på tolerans kan den 
mänskliga psykologiska impulsen att censurera få fritt utlopp och resul-
tera i att individer blir osjälvständiga och okritiska: ”the aim of free 
speech is to work generally against that kind of intellectual character” 
(Ibid.: 247).  

Jag tänker inte ta ställning till om just detta är plausibelt hos Bollin-
gers teori, men det tål att tänkas på huruvida han har rätt i att en tole-
rant struktur skapar toleranta aktörer. Man kan emellertid påstå att det 
är rimligt att anta att ett samhälle som präglas av en tolerant struktur 
också har tolerantare medborgare. Det problematiska är den kausala 
riktningen – vad orsakar vad? Bo Rothstein är inne på en liknande tan-
kegång när det gäller tillit (Rothstein 1998). Är det så att det är rättvisa 
institutioner (struktur) som skapar tillitsfulla individer (aktörer), eller är 
det tvärtom? Robert Putnam hävdar det senare. Det är aktörerna i form 
av individer som ytterst avgör hur strukturen (institutionerna) utformas 
och fungerar (Putnam 1996).  

 Ett mer konkret problem med toleransargumentet är att Bollingers 
argument har ett drag av paternalism, eftersom yttrandefrihetens funk-
tion är att skapa ”rätt” attityder hos befolkningen. Eftersom yttrande-

                                                           
52 Mendus kategorisering av statlig tolerans, dvs. (i) ingen, (ii) villkorlig samt (iii) ovillkorlig tolerans, 

kan ses som uttryck för olika grader av samhällelig tolerans (Mendus 1989). 
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frihet skall ”lära” medborgarna tolerans kan det få smått bisarra konse-
kvenser. Schlags exempel illustrerar det tydligt 53: 

 
Can you imagine telling Jewish survivors of the concentration camps that the 
major (the only?) reason the Nazis must be allowed to march is to enable the 
Jews and the rest of the community to learn the virtues of tolerance? (Schlag 
1986: 279; jfr Sadurski 1999: 33) 
 

Schlag skriver här att Bollingers argument ger uttryck för att det främs-
ta skälet för att nazister bör få yttra sig förefaller vara att judarna skall 
lära sig tolerans. Jag vill påstå att Schlag ger uttryck för en viktig poäng, 
Bollingers argument skulle kunna tolkas så här. Det innebär dock inte 
att argumentet totalt faller sönder, då argumentet trots allt sätter fingret 
på den viktiga relationen mellan yttrandefrihet, tolerans och demokrati. 

Bollinger har trots allt en poäng i att knyta tolerans till yttrandefri-
het. Men även om de två hänger ihop så är de inte identiska. Tolerans 
gentemot avvikande personer och oliktänkande idéer bygger på det 
harmlösa hos det avvikande och olikartade (Schauer 1982: 12). Vi tolere-
rar t.ex. inte barnmisshandlare och yxmördare eftersom de handlingar-
na orsakar skada. Eller som Beckman skriver: ”Få eller inga skulle dock 
hävda att man skall vara tolerant när det gäller en person som är i färd 
att misshandla en annan person, och därför tillåta denna form av aktivi-
tet, trots att man inte tycker om den” (Beckman 2000b: 125).  

När det gäller yttrandefrihet vilar den inte på att endast harmlösa 
åsikter bör tillåtas. Snarare är det ju så att yttrandefrihet ger oss rätten 
att till och med yttra oss på ett sådant sätt att andra tar illa vid sig och 
kanske känner sig kränkta, utan att vi blir straffade. Scanlon menar 
också att yttrandefriheten är speciell genom att vissa åsikter är skyddade 
”despite the fact that they have as consequences harms which would 
normally be sufficient to justify the imposition of legal sanctions” 
(Scanlon 1972: 204).  

Tolerans innebär alltså att man accepterar harmlösa, men avvikande 
handlingar och åsikter, trots att man ogillar dem. Yttrandefrihet, där-
emot, innebär att även till viss del skadliga åsikter tillåts, även om de 
inte gillas av majoriteten i samhället. I Sverige är t.ex. förnekandet av 
Förintelsen en åsikt som inte är förbjuden, trots att många människor 
utan tvivel känner sig kränkta av den åsikten.  

                                                           
53 Schlag syftar här på den marsch som Bollinger använder som huvudsaklig utgångspunkt för sin ar-

gumentation. Det handlade här om att nynazister ville få tillstånd till en marsch i Chicagoförorten 
Skokie, där många judiska överlevande från nazisternas koncentrationsläger bodde, vilket skapade en 
stor  yttrandefrihetsdebatt i USA. 
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Bollingers argument ligger väl i linje med den här tolkningen. Han är 
medveten om att många former av yttringar, information och idéer är 
kränkande men att det inte är ett tillräckligt skäl för att begränsa dem. 
De yttringarna fyller en viktig funktion för att i det långa loppet skapa 
ett tolerantare och vidsyntare samhällsklimat. 

Scanlons autonomiargument I 
Filosofen Thomas Scanlon står egentligen bakom två argument, ut-
vecklade vid två olika tidpunkter. Det första argumentet är från 1972 
och det andra argumentet tillkom 1979.54 Avsikten här är att analysera 
Scanlons första version, här benämnd som ”autonomiargument I”.  
 
I 
Thomas Scanlon publicerade i artikeln ”A Theory of Freedom of Ex-
pression” (1972) ett argument för yttrandefrihet som kan betecknas 
som ”autonomi I” eller ”autonomiargumentet I”. Scanlons utgångs-
punkt är en princip som han kallar the Millian Principle, och det är natur-
ligtvis John Stuart Mill som åsyftas. Denna millianska princip ser Scan-
lon som ”a natural extension of the thesis Mill defends in Chapter II of 
On Liberty” (Scanlon 1972: 213). Principen säger att det finns vissa typer 
av skador (harms), som trots att de kan relateras till yttranden, inte kan 
ligga till grund för rättsligt ingripande när det gäller de yttrandena. 
Scanlon skriver att de skadorna är: 

 
(a) “harms to certain individuals which consists in their coming to have 

false beliefs as a result of those acts of expression”;  
(b) “harmful consequences of acts performed as a result of those acts of 

expression, where the connection between the acts of expression and 
the subsequent harmful acts consists merely in the fact that the act of 
expression led the agents to believe (or increased their tendency to be-
lieve) these acts to be worth performing”. (Scanlon 1972: 213) 

 
Scanlon försöker här visa att staten inte bör ha rätt att lägga restriktio-
ner på yttranden med skälet att de leder (eller riskerar leda) till att indi-
vider tillägnar sig falska övertygelser. Inte heller får staten begränsa ytt-
randen som indirekt kan leda till skadliga konsekvenser. I det senare 
fallet är det inte ett skäl för bestraffning, även om en åsikt i förläng-

                                                           
54 I den senare artikeln (1979) kritiserar Scanlon sitt tidigare argument (1972) på vissa punkter och mo-

difierar därför till viss del sin ståndpunkt. Även om det finns skillnader mellan artiklarnas innehåll är 
det fortfarande ett autonomiargument då just autonomi står i fokus i båda artiklarna.  
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ningen kan leda till att en person handlar på ett visst sätt. Frederick 
Schauer skriver att Scanlons ”Millian Principle” därför bör ses som en 
princip som ”focuses not so much on what is restricted but on the rea-
sons for restriction” (Schauer 1982: 69. Min kurs.). Man kan här se att 
Scanlons argument ligger nära Meiklejohns i betydelsen att staten inte 
bör ha rätt att välja ut vilken information som skall vara tillgänglig med 
motivet att informationen är skadlig eller kan vara skadlig. Scanlon 
skriver också, i en senare artikel, att hans argument ”can be seen as a 
generalized version of Meiklejohns idea of the political responsibility of 
democratic citizens” (Scanlon 1979: 531).  

Vad har Scanlon för grund för resonemanget ovan? Jo, han menar 
att individer bör ses som autonoma, rationella varelser, och därför bör 
statens makt vara begränsad: ”… the powers of a state are limited to 
those that citizens could recognize while still regarding themselves as 
autonomous, rational agents” (Scanlon 1972: 215). Vad innebär då ”au-
tonomi” för Scanlons argument? För honom är en autonom person 
någon som ”cannot accept without independent consideration the 
judgement of others as to what he should believe or what he should 
do” (Scanlon 1972: 216). Kraven för att en person skall kunna betraktas 
som autonom är ganska små i jämförelse med t.ex. Kants 55 krav på en 
autonom individ, vilket Scanlon också skriver: ”Kant’s notion of 
autonomy goes beyond the one I employ in that for him there are spe-
cial requirements regarding the reasons which an autonomous being 
can act on” (Scanlon 1972: 216.).  

En intressant aspekt av Scanlons argument är att den kan relateras 
till Rawls rättviseteori (Rawls 1971) och kan tolkas så att han ser till-
gång till information som en form av distributiv rättvisa. Scanlon vill 
med andra ord visa att tillgängligheten till information är en form av 
distributiv rättvisa.  Rawls vill visa att individer har rätt till en rättvis 
fördelning av sociala nyttigheter och en miniminivå av välfärd, medan 
Scanlons argument kan ses som att han pekar på att alla har rätt till in-
formation för att kunna vara rationella, autonoma individer. Scanlon 
skriver här att: ”Access to means of expression for whatever purposes 
one may have in mind is a good which can be fairly or unfairly distrib-
uted among the members of a society” (Scanlon 1972: 223). 

                                                           
55 Enligt Kant är en handling autonom endast om individen handlar utifrån plikten att göra det rätta, 

oavsett konsekvenserna av handlingen, och utan någon tanke på egen vinning (att t.ex. handla på ett 
särskilt sätt för att bli belönad, som hjälte eller av Gud i livet efter detta). Även altruistiska motiv 
medför att autonomin elimineras, är några känslor inblandade är handlingen inte rätt (Kant 1997 
[1785]; jfr Tännsjö 2000: 60ff.; Marc-Wogau 1992: 395ff.). 
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Efter denna allmänna beskrivning av Scanlons argument är det dags 
att undersöka frågan gällande vilken argumentationslinje autonomiar-
gument I ger uttryck för.  

Scanlons autonomi I kan rimligen betecknas som icke-
konsekventialistiskt. Det som främst talar för detta är dess inslag av 
kontrakt. Som jag tidigare nämnt är argumentet inspirerat av Rawls rätt-
viseteori, och det visar sig på följande sätt. Då Scanlons främsta syfte är 
att framhäva värdet av individers autonomi, vilket i sin tur innebär att 
staten inte i onödan skall begränsa informationsflödet, förutsätter det 
en kontraktsteori. Greenawalt skriver t.ex. att Scanlon uttrycker idén 
om en ”social contract theory that asks what rational autonomous peo-
ple would agree to” (Greenawalt 1989: 33). Svaret Scanlon ger är att au-
tonoma individer inte skulle komma överens om att staten bör begrän-
sa information som är nödvändig för deras autonomi. Individerna i en 
hypotetisk ”original position” (Rawls 1971) skulle alltså inte acceptera 
att staten avgör vilken information som är relevant för de individerna.  

Ett annat skäl som talar för att argumentet inte är konsekventialis-
tiskt är dess fokus på rättigheter. Resonemanget är lite bakvänt här: Det 
är inte individuella rättigheter Scanlon refererar till i traditionell mening, 
utan argumentet ”rests on a limitation of the authority of states to 
command their subject rather than on a right of individuals” (Scanlon 
1972: 221). Därmed är det ett faktum, enligt kommentatorn Frederick 
Schauer, att inriktningen flyttas från individens rättigheter till statens 
skyldigheter, och från en individuell rätt att yttra sig till ”a right to reci-
eve information” (Schauer 1982: 69). Eftersom det förefaller vara så att 
det finns en stark inriktning på mottagarnas rättighet att få del av in-
formation och idéer, snarare än avsändarnas rätt att få yttra sig, innebär 
det att autonomin främst gäller mottagarna och inte avsändarna. En an-
nan kommentator skriver också att:  

 
… it is important to note that Scanlons proposal that we do not count certain 
expression-related harms as harms which could trigger legal coercion is based 
on a respect for the hearers of those expressions. (Sadurski 1999: 19. Min kurs.) 
 

Min tolkning är att Scanlons ”Millian Principle” är en konsekvens av en 
kontraktsteoretisk utgångspunkt och att det utifrån den principen finns 
ett starkt skäl för en viss typ av rättighet – rätten till information. Den 
millianska principen förefaller vara icke-konsekventialistisk eftersom 
staten inte bör ha rätt att begränsa information med skälet att den leder 
till ”harmful consequences” (Scanlon 1972: 213). Scanlons autonomi I 
är således icke-konsekventialistiskt. Scanlon påstår vidare att individen 
har rätt till information, den rätten skulle individerna komma överens 
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om i en kontraktssituation. Om individerna skulle förnekas den rätten 
skulle också individernas autonomi förnekas. Genom att utgå från att 
individerna har en rätt till autonomi, från statens sida, ges också ett 
starkt skäl för yttrandefrihet, som i sin tur möjliggör existensen av ett 
fritt informationsflöde. 

            
                  Icke-konsekventialistiskt  

 
Rättfärdigande värde             Rättfärdigat värde 
Autonomi (rättfärdigar)   Yttrandefrihet 

 
 
II 
Nu är det dags att undersöka i vad mån autonomi I är samhällsoriente-
rat eller individorienterat samt om det är inriktat på avsändaren eller 
mottagaren. Vi kan starta med den senare frågan. Det har tidigare, i det 
förra avsnittet, nämnts att argumentet förefaller rikta in sig på motta-
garna. Ett skäl för den tolkningen är att Scanlons autonomiargument I 
uttrycker att individerna har rätt till information. Han skriver:  
 

Access to means of expression is in many cases a necessary condition for par-
ticipation in the political process of the country, and therefore something to 
which citizens have an independent right. (Scanlon 1972: 223) 
 

Han grundar den rättigheten i ett kontraktstänkande som har hämtat 
inspiration från Rawls rättviseteori. Om individerna har rätt att bli be-
traktade som autonoma varelser behöver de också information för att 
kunna vara autonoma. Det innebär att tillgången till information kan 
ses som ett fall av distributiv rättvisa och i en rawlsk ”original position” 
skulle individerna, enligt Scanlon, komma överens om att staten inte får 
begränsa information utan mycket starka skäl. Det är tydligt att Scanlon 
här mest tycks vara intresserad av mottagarna snarare än avsändarna. 
Det är mottagarnas rätt att lyssna och motta information snarare än av-
sändarnas rätt att yttra sig det är frågan om.  

Om vi nu istället går över till dimensionen samhällsfilosofisk tyngd-
punkt kan följande sägas. Den intuitiva tanken är att Scanlons autono-
miargument I rimligen är individorienterat, eftersom det synes vara indi-
videns autonomi det främst är frågan om. Emellertid uttrycker sig Scan-
lon på ett ställe på ett sådant sätt att det skulle kunna tolkas som sam-
hällsorientering: ”I would like to believe that the general observance of 
the Millian Principle by governments, in the long run, have more good 
consequences than bad” (Scanlon 1972: 214). Här talar Scanlon om den 
millianska principens goda konsekvenser i det långa loppet, vilket skulle 
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kunna tolkas som att det är samhället som på något vis främjas. Han 
skriver dock på en gång att ”… my defence of the principle does not 
rest on this optimistic outlook” (Scanlon 1972: 214). Istället ansluter 
han sig till den kantianska positionen som uttrycker att utgångspunkten 
är den autonoma individens rätt att bli respekterad som autonom av 
staten, vilket medför att individerna, enligt Scanlon, också har rätt till 
information. Autonomiargument I är därmed individorienterat, efter-
som det är individens intresse av att bli betraktad som autonom från 
statens sida som är i centrum. 

Sammanfattningsvis ger autonomiargumentet I uttryck för att det är 
individorienterat och inriktat på mottagaren 
 
III 
Vilka problem lider då autonomiargument I av? Scanlon hävdar att om 
individer skall kunna fatta rationella, autonoma beslut så måste de ha 
tillgång till information, vilket yttrandefrihet skall se till. Och då staten 
skall behandla individerna som autonoma medborgare är det inte staten 
som skall bestämma vilken information som skall vara tillgänglig.  

Resonemanget bygger på att rationella individer inte använder in-
formation på ett egoistiskt eller omoraliskt sätt Greenawalt 1989: 32). 
Greenawalt skriver att om vi antar att rationella autonoma individer all-
tid handlar moraliskt kan vi också lita på att individerna inte använder 
viss information på ett omoraliskt vis. Problemet är att individer inte 
alltid är moraliska och därmed inte heller alltid handlar moraliskt. Låt 
säga att staten inte får begränsa informationsflödet i samhället. Staten 
måste då exempelvis tillåta fri information som rör hur man effektivt 
fuskar med skatten med minimal risk för upptäckt. Många individer 
skulle troligen utnyttja den informationen för egen vinning, med följ-
den att staten och samhället drabbas av minskade ekonomiska intäkter. 
En kritiker skulle kunna invända och hävda att detta redan sker: På In-
ternet är informationen fri och de som har kunskap om informations-
sökning kan säkert hitta metoder för hur man effektivt fuskar med skat-
ten utan att bli upptäckt. Låt vara att sådan information finns på t.ex. 
Internet, men ett argument för yttrandefrihet kan inte förbjuda staten 
att inskränka någon information överhuvudtaget, oavsett verkningar.   

Scanlon ger själv ett exempel på information där skälet för begräns-
ning från statens sida är legitimt:  

 
Suppose some misanthropic inventor were to discover a simple method 
whereby anyone could make nerve gas in his kitchen out of gasoline, table salt, 
and urine. It seems just as clear to me that he could be prohibited by law from 
passing out his recipe on handbills or broadcasting it on television [or Inter-
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net?] as that he could be prohibited from passing out free samples of his 
product in aerosol cans or putting it on sale at Abercrombie & Fitch. (Scanlon 
1972: 211) 
 

I exemplet med tillverkaren av nervgasen är skälet för inskränkning av 
information, enligt Scanlon, att nervgastillverkarens handling ”would 
bring about a drastic decrease in the general level of personal safety by 
radically increasing the capacity of most citizens to inflict harm on each 
other” (Scanlon 1972: 211.). Även om Scanlon här själv föregriper kri-
tik, som hävdar att hans argument inte skulle kunna förbjuda att staten 
blandar sig i informationsflödet, är det ändå en potentiell svaghet hos 
hans argument: Hur är det med information som inte bidrar till indivi-
dernas rationalitet? 56 Är det en kritik som slår undan benen för auto-
nomiargumentet? Nej, även om viss information inte bidrar till rationali-
tet är det ändå så att, tillgång till information är, allt annat lika, bättre än 
frånvaro av information ur rationalitetssynpunkt. Mer information är 
på samma sätt bättre än mindre information, men maximal mängd in-
formation är inte alltid av godo för rationaliteten.57 Det är inte heller 
fullständig, perfekt information Scanlon är ute efter då individerna inte 
måste vara ”perfectly rational” för att kunna vara autonoma (Scanlon 
1972: 215).58 

En annan svårighet för autonomiargumentet är dess kontraktsele-
ment. Autonomiargumentet vilar, som tidigare nämnts, på en social 
kontraktsteori, där individerna kommer överens om att statens befo-
genheter skall begränsas när det gäller makten över informationsflödet. 
Men varför skall statens auktoritet vara mer begränsad när det gäller 
makten över information än när det gäller andra områden? Svaret är att 
individerna har ett rättmätigt krav på autonomi, men varför är just au-
tonomi viktigare än, låt säga, sanningssökande, jämlikhet eller tolerans? 
En tolkning av Scanlon, för att försvara honom, är att hans argument 
vill lägga fokus på statens skäl för restriktioner gentemot individerna. 
På så sätt vill han visa att autonomiargumentet ”… is important be-

                                                           
56 En fråga som även gäller sannings- och demokratiargumentet. Skall även idéer och information som 

inte bidrar till sanningen, respektive medborgarnas kapacitet för självstyre tillåtas? 
57 För mycket information, s.k. information overload, är negativt då det försvårar utmönstrandet av re-

levant information från irrelevant information. 
58 Då Scanlon inte betraktar människan som fullständigt rationell, utan som begränsat rationell ligger 

det nära till hands att han även ansluter sig till sig till satisfiering snarare än maximering som besluts-
princip vid rationella val. Satisfiering som princip innebär att en person väljer det som är ”tillräckligt 
bra” istället för det som är det absolut bästa alternativet. Eftersom tid är en faktor som begränsar in-
formationsinhämtande, och vi normalt sett inte kan lägga ner obegränsad tid vid alla val, är satisfie-
ring en beslutsmetod som både är rimlig och tillräckligt  rationell (se Simon 1976; jfr Nelson & Win-
ter 1982; Føllesdal, Walløe & Elster 1993: 223ff.). 
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cause it emphasizes freedom of speech as a principle embedded in a 
line of demarcation between the individual and government” (Schauer 
1982: 72). Det måste alltså finnas en skiljelinje mellan staten och indivi-
derna och eftersom staten inte bör få göra vad som helst mot medbor-
garna måste det finnas goda skäl när staten begränsar individernas hand-
lingsutrymme.  

Scanlons autonomiargument II 
Thomas Scanlon publicerade 1979 artikeln ”Freedom of Expression 
and Categories of Expression”, vilken ligger till grund för detta femte 
argument. Som jag skall visa skiljer sig detta senare argument – här kal-
lat autonomiargument II – på avgörande punkter från hans tidigare 
formulerade argument. 
 
I 
Scanlons autonomi II skiljer sig i vissa avseenden från hans autonomi-
argument I. En viktig skillnad avser dimensionen normativ argumenta-
tionslinje. Scanlons autonomiargument I vilar på en icke-
konekventialistisk argumentationslinje. Scanlons autonomiargument II 
vilar istället, hävdar jag, på en konsekventialistisk argumentationslinje. 
Vad är det då hos autonomiargument II som medför att det är konse-
kventialistiskt? Det är främst autonomibegreppet som ska diskuteras 
här. 

Scanlon skriver att man kan uppfatta autonomi på två sätt. Det för-
sta lyder så här: (a) ”One way is to take autonomy, understood as the 
actual ability to excercise independent rational judgement, as a good to 
be promoted” (Scanlon 1979: 533). Det andra formuleras så här: (b) 
”My argument for the Millian Principle … employed the idea of auton-
omy in a different way, namely as a contraint on justifications of au-
thority” (Scanlon 1979: 533). I det första fallet synes rättfärdigandet 
vara baserat på att värdet autonomi är en konsekvens av yttrandefrihet. 
I det andra fallet är autonomi istället sedd som ett värde som ger skäl 
för att statens inflytande över individens yttrandefrihet bör begränsas. 
Här respekteras inte individers autonomi om staten begränsar deras ytt-
randefrihet.  

När det gäller autonomiargument I är det (b) som gäller och när det 
gäller autonomiargument II kommer jag att hävda att det istället är (a) 
som åsyftas. För att reda ut på vilket sätt Scanlon nu rättfärdigar yttran-
defrihet är det därför nödvändigt att ägna en djupare diskussion kring 
Scanlons senare uppfattning av begreppet autonomi. 
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Jag tror att en central fråga rör om autonomi skall tolkas som ett in-
trinsikalt värde (dvs. det är värdefullt i sig själv att vara autonom) eller 
om det skall tolkas som ett instrumentellt värde (dvs. autonomi är bra 
för något annat, t.ex. individuell lycka)? Skillnaden mellan dessa synsätt 
är att den förstnämnda ser autonomi som en förutsättning för lycka, me-
dan den sistnämnda ser autonomi som ett medel för lycka (Buchanan 
1979: 554f.). Den kantianska traditionen, å ena sidan, ser autonomi som 
ett intrinsikalt värde, vilket kan ligga till grund för t.ex. lycka, men au-
tonomi värderas inte utifrån uppfyllandet av lycka. Den utilitaristiska 
traditionen, däremot, skulle kunna uppfatta autonomi som ett medel 
för något annat gott och således värderas autonomi utifrån dess konse-
kvenser, t.ex. ökad nytta.  

Hur skall vi då tolka autonomiargument II? Det finns, som diskute-
rats ovan två perspektiv, ett intrinsikalt och ett instrumentellt, gällande 
autonomi. För autonomiargumentet I, innebär autonomi ett ytterst ge-
nerellt synsätt där kravet på autonomi är lågt ställt:  

 
To regard himself as autonomous in the sense I have in mind a person must 
see himself as sovereign in deciding what to believe and in weighing compet-
ing reasons for action. (Scanlon 1972: 215)  
 

För autonomiargument I innebär autonomi således att det räcker att 
individen själv betraktar sig som autonom. Autonomi är här kopplat till 
individens subjektiva uppfattning. När det gäller autonomi II har Scan-
lon ett något annorlunda synsätt gällande autonomi. Där uttrycker han 
att individerna har intresse av en miljö som är gynnsam för autonomi, 
där autonoma uppfattningar kan bildas. Han skriver:  

 
The central audience interest in expression, then, is the interest in having a 
good environment for the formation of one’s beliefs and desires. (Scanlon 
1979: 527)  

 
Det första citatet ovan uttrycker snarast att autonomi värderas som in-
trinsikalt – det är något gott i sig själv att vara självbestämmande. Det 
andra citatet värderar istället autonomi instrumentellt. Allen Buchanan 
skriver i en granskning av Scanlons autonomiargument II att han anty-
der ”… that the value of autonomy is that it tends to promote certain 
consequences – true belief and the effective pursuit of our ends” (Bu-
chanan 1979: 553). Buchanans tolkning säger att Scanlon nu anser att 
autonomi är en konsekvens av ”a good environment”, där våra önsk-
ningar och föreställningar bildas, vilka ligger till grund för individens 
autonoma tänkande och handlande. Det förefaller således som Scanlon 
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ändrat autonomiargumentets riktning från en icke-konsekventialistisk 
till en konsekventialistisk argumentationslinje.  

Man kan emellertid fortfarande uppfatta Scanlons autonomiargu-
ment II som icke-konsekventialistiskt om man ser det så här: Individer 
har en egen uppfattning av vad som är gott och hur man vill leva, där-
för ligger det i vårt intresse att vi blir respekterade som autonoma indivi-
der. Ett sådant resonemang är inte konsekventialistiskt genom att fokus 
ändras från frågan om varför autonomi är värdefullt till intresset att bli 
betraktad som autonom. Individens rätt att bli respekterad som auto-
nom ger således skäl för att staten inte bör hindra medborgarna att yttra 
sig. Om skälen för att inte tillåta vissa yttranden från statens sida inte är 
rättmätiga innebär det att individerna omyndigförklaras. En invändning 
mot det resonemanget kan i sin tur se ut på följande sätt. En kritiker 
som Buchanan kan t.ex. replikera med att respekten för individers 
autonomi ”… are valuable only by virtue of their consequences: Being 
autonomous and being treated by others as autonomous have value 
only insofar as they are conducive to our happiness” (Buchanan 1979: 554. 
Min kurs.). Greenawalt uttrycker också problematiken med följande 
ord: 

 
If the idea is that free speech actually helps make people more rational, it is 
consequentialist. If the idea is that a principle of free speech treats people as ra-
tional and that is intrinsically appropriate, the reason is nonconsequentialist. 
(Greenawalt 1989: 15) 

 
Om vi anknyter till Greenawalts citat är en rimlig tolkning av Scanlons 
autonomiargument II att den uttrycker att en konsekvens av yttrande-
frihet är att den främjar en god kommunikationsmiljö, som i sin tur är 
nödvändig för att individer skall kunna vara autonoma. Med Greena-
walts ord uttrycker Scanlons autonomiargument II för yttrandefrihet att 
”free speech actually helps make people more rational” (Greenawalt 
1989: 15). Scanlon skriver att individer har ett intresse av en god, pålit-
lig miljö för att kunna vara autonoma: ”What we should want in general 
is to have our beliefs and desires produced by processes that are reliab-
le…” (Scanlon 1979: 526). Vi skulle alltså, om vi själva fick bestämma, 
föredra att våra föreställningar och önskningar vore ett resultat av 
”processes that are reliable”, snarare än av processer som ger upphov 
till falska föreställningar och önskningar som inte är bra för oss. Något 
enklare uttryckt tycks Scanlon alltså hävda att vi vill att våra uppfatt-
ningar bör vara ett resultat av en pålitlig kommunikationsprocess. Om 
så inte är fallet är det svårt att hävda att individen kan betraktas som au-
tonom. Resonemanget tycks leda till slutsatsen att autonomi är en kon-
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sekvens av något annat, i det här fallet dels yttrandefrihet vars effekt är 
att främja en god och pålitlig kommunikationsmiljö, dels den pålitliga 
kommunikationsmiljön som främjar pålitliga övertygelser och önsk-
ningar, vilka ligger till grund för individens autonoma tänkande och 
handlande. Därmed är det en konsekventialistisk argumentationslinje 
Scanlon ger uttryck för genom autonomiargument II.  

Sammanfattningsvis vill jag slutligen hävda att Scanlons argument 
motiverar yttrandefrihet på följande vis. Individer har ett intresse av att 
deras preferenser, föreställningar och idéer är ett resultat av en kom-
munikationsprocess som är pålitlig. En viktig effekt av yttrandefrihet är 
dess förmåga att främja kommunikationsprocesser som är pålitliga. 
Och en konsekvens av den processen är att autonomi främjas. Således 
motiveras yttrandefrihet konsekventialistiskt, genom effekten pålitlig 
kommunikationsprocess, vilken i sin tur är nödvändig för autonomi. 
Autonomi är således, enligt Scanlon, det värde som ger skäl för att ytt-
randefrihet är värdefull. Argumentationslinjen ser ut på följande för-
enklade sätt: 
 
Yf           (Pålitlig process)            Autonomi 

 
Min slutgiltiga tolkning av Scanlons autonomiargument II är att det bör 
betraktas som konsekventialistiskt, till skillnad från autonomiargument 
I som bör ses som icke-konsekventialistiskt. 
     
  Konsekventialistiskt   
 

Rättfärdigat värde                 Rättfärdigande värde 
 Yttrandefrihet  (rättfärdigas av) Autonomi 
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II 
Även om autonomi I och autonomi II skiljer sig åt gällande argumenta-
tionslinjen behöver det inte betyda att det finns skillnader gällande de 
övriga dimensionerna. När det gäller subjektstyngdpunkt kan följande 
sägas. För det första menar Scanlon att man bör skilja på tre typer av 
intressen som har att göra med yttrandefrihet. De är (i) participant inte-
rests; (ii) audience interests samt (iii) bystander interests (Scanlon 1979: 
520ff.). Det första avser ”those interests we have in being able to 
speak”. Det andra gäller ”those interests we have in being exposed to 
what other have to say”. Det tredje avser “those interests we have as 
bystanders who are affected by expression in other ways” (Scanlon 
1979: 520).  

Scanlon hävdar att teorier och argument för yttrandefrihet främst 
har berört “audience interests” och han exemplifierar med Mills san-
ningsargument och Meiklejohns demokratiargument (Scanlon 1979: 
528f.). Scanlon hävdar därför att ett argument för yttrandefrihet bör 
beakta alla de tre intressena för att fungera bättre. Vi bör därmed upp-
fatta Scanlons argumentation för en pålitlig kommunikationsmiljö så att 
den främjar såväl de som yttrar sig (participant interests) som de som 
mottar information (audience interests). Autonomi gäller således både 
avsändarautonomi som mottagarautonomi.  

Då måste vi ställa frågan om det är möjligt att säga om autonomiar-
gument II främst lägger tyngden på avsändaren eller mottagaren. Det 
kanske är omöjligt att besvara den frågan, eftersom det synes som att 
argumentet står med ett ben i varje fålla. Emellertid vill jag hävda att 
Scanlon ändå tycks lägga tyngden på mottagarintresset i första hand. 
Det beror på att Scanlon argumenterar för att vi har ett centralt intresse 
av autonomi när han, som Buchanan skriver, uttrycker att:  

 
 … in a ’good environment’ for belief- and desire-formation, one has access to 
information so that one’s beliefs and conception of the good can be freely and 
vigorously examined (Buchanan 1979: 553).  

 
Detta intresse av autonomi tolkar Buchanan som ett mottagarintresse i 
första hand. Buchanan skriver att Scanlon ”describe the interest in hav-
ing a ’good environment’ for forming beliefs and desires as an audience 
interest” (Buchanan 1979: 553, kursiv i original). Jag är benägen att hål-
la med Buchanan på den här punkten. Scanlons autonomiargument II 
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lägger främst tyngden på mottagaren, även om avsändarintresset (och 
bystander interests) också finns med.59 

Även om jag nu har slagit fast att autonomiargument II uttrycker en 
subjektstyngdpunkt på mottagaren återstår frågan om samhällsfilosofisk 
tyngdpunkt. 

Jag har tidigare tolkat Scanlons autonomiargument I som individori-
enterat och den intuitiva tanken är att även Scanlons autonomiargu-
ment II är individorienterat, eftersom det synes vara individens autonomi 
det främst är frågan om. Scanlon skriver att intresset av att vara auto-
nom är ett intresse av en god miljö där ens föreställningar och prefe-
renser skapas. Man kan då fråga sig vems intresse är det egentligen Scan-
lon avser? Är det enskilda individers intresse eller finns det ett allmän-
intresse av den processen?  

Jag anser att det här är ytterligare en otydlig punkt hos Scanlons au-
tonomiargument II. Å ena sidan finns det skäl för att Scanlon hävdar 
att det är individernas intresse som avses. Han skriver att det är ett ”audi-
ence interest”, dvs. ett mottagar- eller publikintresse (Scanlon 1979: 
527). Det verkar här vara mottagarna, i form av enskilda individer, som 
har ett intresse av en pålitlig process där deras föreställningar skapas.  

Å andra sidan uttrycker han sig på följande sätt: ”What audiences 
generally want” (Scanlon 1979: 524), ”What we should want in general” 
(Scanlon 1979: 526) samt ”The central audience interest in expression” 
(Scanlon 1979: 527).  I dessa citat antyds det att det finns ett särskilt 
mottagarintresse, som dessutom synes vara ett allmänt intresse. Anting-
en menar Scanlon att det finns ett ”allmänintresse” av en pålitlig pro-
cess eller så uttrycker han sig enbart i allmänna termer; beskriver något 
på ett allmänt sätt utan att avse ”allmänintresset”. Som stöd för den se-
nare tolkningen – en allmän beskrivning – kan det resas att Scanlon ut-
trycker sig på ett generellt och allmänt sätt, som en filosof vanligtvis 
brukar göra. Som stöd för den förra tolkningen – allmänintresset – kan 
man hävda att Scanlon ju faktiskt uttrycker att mottagarna har ett all-
mänintresse av en pålitlig kommunikationsmiljö. Jag vill hävda att Scan-
lons argument uttrycker att det finns ett allmänintresse från mottagar-
nas sida när det gäller tillgången till en pålitlig kommunikationsmiljö. 
En miljö vilken Buchanan tolkar som en miljö “which tends to pro-

                                                           
59 Buchanan kritiserar Scanlon för att distinktionen mellan avsändar- och mottagarintressen ”is artifi-

cial, if not useless, in clarifying the foundational role of our concern for freely and critically forming 
our beliefs and desires” (Buchanan 1979: 553). Skälet är att Buchanan anser att Scanlons syn på mot-
tagaren är sådan att mottagaren passivt mottar information, när det i själva verket är ett samspel mel-
lan avsändare och mottagare.  
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mote the formation of true beliefs and the effective pursuit of satisfying 
goals” (Buchanan 1979: 552).  

Det finns emellertid ännu ett skäl till stöd för att autonomiargument 
II är samhällsorienterat. Buchanan skriver att ”there are two types of 
interests which are crucial at the foundational level60, the level at which 
basic justificatory elements enter the theory of expression” (Buchanan 
1979: 551). Det ena av dessa intressen är det intresset jag diskuterat 
ovan: Det allmänna intresset av en pålitlig kommunikationsmiljö. Det 
andra intresset som Scanlon uttrycker, tolkar Buchanan på följande sätt: 
”… our interest in how our expressive activities and those of others in-
fluence the course of social change” (Buchanan 1979: 551). Om Bu-
chanan tolkar Scanlon rätt betyder det att Scanlon anser att medbor-
garna har ett intresse av att påverka samhället på olika sätt genom olika 
former av yttringar. Scanlon skriver att, när det gäller samhällets inrikt-
ning, ”we all have legitimate and conflicting interests in the evolution 
of social attitudes and mores” (Scanlon 1979: 544). För att lösa intres-
sekonflikterna är följande procedur enligt Scanlon rimlig:  

 
… a continuing process of ’informal politics’ in which opposing groups at-
tempt to alter or to preserve the social consensus through persuasion and ex-
ample. (Scanlon 1979: 545) 

 
Vad Scanlon här försöker säga är att om medborgarna har ett intresse 
av att påverka samhället, vilket kan uttryckas genom t.ex. intressegrup-
per, är yttrandefrihet ett nödvändigt ting. Den är nödvändig för att ge 
upphov till en process där medborgarna genom diskussion, övertalning 
och varierande skäl antingen kan förändra samhällets uppfattning i oli-
ka frågor eller fördjupa den rådande uppfattningen. Scanlon skriver vi-
dare att yttrandefrihet är främjande för “… public interaction … as an 
informal political process that is preferable to majority voting as a way 
of deciding certain important questions” (Scanlon 1979: 545).  

Jag anser att det nu är dags att försöka nå ett svar på autonomiar-
gument II, när det gäller dess samhällsfilosofiska tyngdpunkt. Jag tolkar 
argumentet på följande vis. För det första argumenterar Scanlon för att 
yttrandefrihet är främjande för en pålitlig kommunikationsmiljö. Det 
finns ett allmänt intresse av en sådan miljö, enligt Scanlon. För det and-
ra hävdar Scanlon att vi har ett allmänt intresse av att påverka det sam-
hälle vi lever i, utifrån de uppfattningar, önskningar och idéer vi äger. 

                                                           
60 Scanlons argument skiljer på (i) ”level of policy”, (ii) ”foundational level” samt (iii) “level of rights” 

(Scanlon 1979: 535). Scanlons resonemang kring rättfärdigandet av yttrandefrihet, där de tre intresse-
na är relevanta, berör främst foundational level.  



 89

För att kunna påverka samhället måste vi ha yttrandefrihet dels för att 
få tillgång till en pålitlig kommunikationsmiljö som resulterar i att våra 
önskningar också är pålitliga, dels för att kunna uttrycka våra idéer om 
samhället i en informell politisk process. Båda dessa intressen hänger 
således samman. Om det hade varit så att vi inte hade tillgång till en på-
litlig kommunikationsmiljö, hade inte heller våra önskningar varit pålit-
liga. Konsekvensen när det gäller påverkan på samhället hade varit att 
de önskningar och idéer som kommer till uttryck angående samhälleliga 
angelägenheter inte heller hade varit pålitliga. Scanlon tycks alltså hävda 
att det skulle vara problematiskt för samhället om den informella poli-
tiska processen, som handlar om samhällets problem och inriktning, 
främst innehåller idéer och önskningar som är ett resultat av en opålitlig 
kommunikationsprocess.  

Det finns därmed skäl för att hävda att autonomiargument II fak-
tiskt uttrycker att yttrandefrihet är värdefull med skälet att den ytterst 
främjar allmänintresset av att diskutera samhälleliga angelägenheter. På 
det sättet är yttrandefrihet inte endast främjande för vårt allmänna in-
tresse av autonom preferensbildning, den är även till gagn för vårt all-
männa intresse som rör samhällets och dess institutioners framtida ut-
formning. 
 
III 
Vad finns att säga om autonomiargument II och eventuella problem? 
Jag ska ta upp två svårigheter. Ett uppenbart problem är att det inte är 
säkert att Scanlons pålitliga kommunikationsprocess verkligen innebär 
att just autonomi främjas. I så fall är det en påtaglig brist hos Scanlons 
argument. Ett annat problem är att även om det är autonomi som är 
den främsta effekten kan man fråga sig varför autonomi är något värde-
fullt.  

Om vi startar med den andra invändningen, som både Greenawalt 
(1989: 27) och Alexander (2005: 131f.) uttrycker på olika sätt, kan vi 
ställa frågan: ”If autonomy is important, why is autonomy regarding 
expression more important than autonomy regarding conduct?” (Alex-
ander 2005: 131).61 Frågan är således om man kan skilja på autonoma 
yttringar och autonoma handlingar. Alexander reser följande två skäl 
för att det inte är möjligt (Alexander 2005: 132): För det första kan 
båda orsaka potentiell skada på olika sätt. För det andra kan yttringar 
och handlingar vara svåra att skilja på i verkligheten. Exempelvis, även 

                                                           
61 Invändningen är lika relevant för autonomi I som för autonomi II. Här anknyts dock främst till den 

senare. 



 90

en handling som inte syftar till att uttrycka en yttring, skapar ofta idéer 
hos dem som uppfattar handlingen. De kan fundera över om handling-
en var värdefull, vad den står för etc.  

Om Alexander har rätt borde detta innebära att Scanlons argument 
inte är ett argument för individers autonomi gällande yttranden, utan ett 
argument för autonomi i allmänhet. Här tror jag dock att Alexander 
misstar sig. Scanlons argument säger ju att yttrandefrihet är värdefull då 
den är gynnsam för individers autonoma preferensbildning. Skälet för att 
en autonom preferensbildning är värdefull är just att den ligger till 
grund för både yttranden och handlingar, om det nu är möjligt att skilja 
på dessa två kategorier.  

Jag tror emellertid inte att det är möjligt att skilja på, å ena sidan, ytt-
randen och, å andra sidan, handlingar. Alexanders invändningar ligger 
nära språkfilosofen John Austins banbrytande arbete om språklig me-
ning (Austin 1975). Austin nådde fram till resultatet att allt tal innebär 
av vi utför handlingar. Att yttra sig är således detsamma som att handla. 
När vi säger något åstadkoms vissa effekter på dem som lyssnar. Lyss-
narnas känslor, tankar och handlingar påverkas således. Vedung skriver 
att Austins teori innebär att om jag utför talhandlingen ”ner med mo-
narkin!” utför jag också en handling som kan uttryckas som ”att egga 
till statskupp”. Kanske innebär det att en statskupp verkligen inträffar 
(Vedung 1977: 105). 

 Jag vill således hävda att Scanlons argument klarar sig ur den här 
knipan, eftersom argumentet i första hand riktar in sig på de förhållan-
den som ligger till grund för autonomi – att individernas preferenser 
formas i en pålitlig kommunikationsmiljö – vilket i sin tur är gynnsamt 
för autonomi både när det gäller yttranden och handlingar.  

Den andra frågan rör problemet om det verkligen är säkert att den 
gynnsamma kommunikationsmiljön leder till just autonomi. Det kan 
ses som en i grunden empirisk fråga som rör relationen mellan yttran-
defrihet, pålitlig kommunikationsprocess och autonomi. Det är emeller-
tid inte så jag tolkar Scanlon. Hans argument är normativt och kan istäl-
let uttryckas på följande sätt. Skälet för att yttrandefrihet är värdefull är 
inte att individer blir maximalt autonoma, istället är skälet att individer 
bör bli autonoma i högre grad om yttrandefrihet existerar än vad som 
är fallet om det inte finns yttrandefrihet.  

Även om jag i grunden är positivt inställd gentemot Scanlons auto-
nomiargument II, tror jag att det är bättre att stanna vid relationen mel-
lan yttrandefrihet och pålitlig kommunikationsprocess – att värdet pålit-
lig kommunikationsprocess ger oss ett starkt skäl för varför yttrande-
frihet är något gott – och undvika att grunda yttrandefrihetens värde i 
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autonomi. Det är möjligt att autonomi främjas men det är lika möjligt 
att andra värden främjas, t.ex. tolerans, demokratiskt självstyre eller 
sanning. Om detta skall jag diskutera utförligare i nästföljande kapitel.  

Resultat  
I följande avsnitt avser jag att först sammanfatta analysen från kapitel II 
med en kort diskussion. Därefter kommer jag att peka ut två huvudsak-
liga idealtypiska positioner när det gäller varför yttrandefrihet är värde-
full i relation till demokrati. Här följer resultatet från kapitlets analys, 
sammanfattad i matris 2:     
                
 
 
         Samhällsfilosofisk tyngdpunkt 
                                Samhällsorientering          Individorientering 
                                       Subjektstyngdpunkt 
                    Avsändare     Mottagare     Avsändare      Mottagare         
                                         
                                                                                               
             Sanning                           
Konsekventialism                                   Demokrati 
             Tolerans 
Normativ             Autonomi II 
argumentationslinje           
          Autonomi I 
Icke-konsekventialism                                             
                                                                                         

 
 
Matris 2. Argumenten kategoriserade med utgångspunkt från tre dimensioner 

 
Matrisen ovan ger oss ett svar på hur argumentens rättfärdigande av 
yttrandefrihet kan förstås utifrån de dimensioner som använts vid ana-
lysen. Det är intressant att matrisen säger oss att de starkaste argumen-
ten för yttrandefrihet inte har en subjektstyngdpunkt på avsändaren. I 
övrigt finns det bland dessa argument en majoritet som uttrycker kon-
sekventialism, ett som är icke-konsekventialistiskt, några som är sam-
hällsorienterade samt ett som är individorienterat. Om vi tar bort di-
mensionen avsändare/mottagare och skapar en ny matris blir resultatet 
följande:                                                                
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                      Samhällsorientering              Individorientering 
                                         
                                                       Sanning,                               
     Demokrati,                           
 Konsekventialism                          Tolerans 
     Autonomi II 
 
     
Icke-konsekventialism                           Autonomi I                                
                                                                                         

 
 

Matris 3. Argumenten kategoriserade med utgångspunkt från två dimensioner 
 
Genom matris 3 kan vi se att positionerna icke-konsekventialism/sam-
hällsorientering samt konsekventialism/individorientering saknar ar-
gument. Innan jag diskuterar resultatet från analysen tänker jag först 
diskutera lite kring de positioner som inte äger några argument. 

Till att börja med kan man ställa frågan: Varför ska dimensionen av-
sändare/mottagare vara med, den säger ju inget utöver de andra två 
dimensionerna. Jag har två svar på denna invändning. Mitt första svar 
är att jag inte visste, förrän analysen var färdig, att alla argument äger en 
subjektstyngdpunkt på mottagaren. Det andra svaret är att dimensionen 
visst säger oss något viktigt. Hade dimensionen inte varit med hade vi 
inte sett att alla argumenten lägger tyngden på mottagaren. Det är en in-
tressant slutsats. Att inget av de starkaste argumenten faktiskt lägger 
tyngdpunkten på avsändaren. 

Förutom att inget argument intar en subjektstyngdpunkt på avsän-
daren är det således två positioner i matris 2 som saknar argument, dvs. 
icke-konsekventialism/samhällsorientering samt konsekventia-
lism/individorientering. Hur kan det komma sig att inget argument har 
en icke-konsekventialistisk argumentationslinje i kombination med en 
samhällsorienterad samhällsfilosofisk tyngdpunkt? Ett tänkbart svar är 
att den kombinationen är ovanlig och bland de starkaste argumenten 
saknas den också helt. Hur kan det komma sig? Detta kräver en liten 
diskussion. 

Argumentationslinjen icke-konsekventialism är i allmänhet förknip-
pad med individen i betydelsen att den ofta är rättighetsinriktad. Det är 
nämligen endast individer som kan ha rättigheter, t.ex. äganderätt. 
”Äganderätt fungerar som en rättighet… blir du bestulen så måste du 
inte leda i bevis att ägodelen gör större nytta hos dig än hos tjuven [el-
ler samhället] (Welin 2003: 224). En rättighet fungerar här som en 
trumf över nytta (Dworkin 1977: xi). Har jag en rättighet betyder det att 
jag har rätt till något, t.ex. en ägodel, även om det skulle vara ett faktum 
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att ägodelen skulle göra större nytta om samhället tog den i beslag. Att 
inskränka de enskilda individernas intressen att yttra sig med motivet 
att det främjar allmänintresset att utföra den inskränkningen är således 
fel. Om icke-konsekventialismen i första hand tycks uppehålla sig vid 
individer och deras intressen, vilka i sin tur inte kan övertrumfas med 
hänvisning åt t.ex. ”allmänintresset”, blir allmänintresset en kategori 
som närmast blir överflödig. Och då samhällsorientering här definieras 
som främjandet av allmänintresset blir även samhällsorientering en ob-
solet kategori. 

När det gäller den andra saknade positionen kan vi diskutera konse-
kventialismen och dess syn på rättigheter. Konsekventialismen behöver 
inte förneka att det finns individuella rättigheter, skillnaden är att den 
argumentationslinjen motiverar rättigheter med konsekventialistiska 
skäl. Genom att respektera rättigheter blir konsekvenserna bättre än om 
de inte respekteras. Vanligtvis är konsekventialismen nära förbunden, 
men inte identisk, med utilitarismen (Sen & Williams 1982: 3f.). Utilita-
rismen säger oss att, som Bentham skriver, en handling är god ”… 
when the tendency it has to the happiness of the community is greater 
than any it has to diminish it” (Bentham 1970: 12, citerad i Welin 2003: 
20, min kurs.). Hos Bentham är en god handling således en handling 
som bidrar till större lycka för samhället än varje annat alternativ. 
Handlingar som bidrar till ökad välfärd för alla, exempelvis införandet 
av allmän rösträtt, är därmed goda handlingar. Även om det finns olika 
varianter av utilitarism är en gemensam nämnare just dess välfärdskrite-
rium; att vi bör välja en handling som maximerar nytta, ofta definierad 
som välfärdsmaximering (Sen & Williams 1982: 3f.). Nytta bör dock 
inte ses snävt som individens nytta i första hand, det framkommer ex-
empelvis hos Benthams citat ovan.  

Även John Stuart Mill skriver på ett flertal ställen att den lycka eller 
nytta som bör vägleda handlingar är ”den allmänna nyttan” (t.ex. Mill 
2003: 26; 27; 29; 40; 45; 52; 76). Även om de flesta människor inte är 
förmögna att tänka på den allmänna nyttan när de ska handla bör de 
göra det om det är möjligt (Mill 2003: 29). För de personer som har 
makt i samhället är däremot den allmänna nyttan det huvudsakliga må-
let. Mill skriver: ”Endast de vilkas handlingar påverkar samhället i stort 
behöver vanemässigt ta ett så stort syfte i beaktande” (Mill 2003: 29). 
Även om alla människor inte är kapabla att handla så att allmänintresset 
främjas, innebär det inte att vi inte bör försöka att handla på det sättet, 
skriver Mill (Mill 2003: 27).  

Vad är då ”allmännytta” för Mill? Mill ger ett exempel när han skri-
ver att det finns saker som alla har ett intresse av: ”Det rör sig om in-
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tresset för säkerhet, alltså det mest vitala av alla intressen” (Mill 2003: 
76). Varför ska samhället då försvara individernas rätt till säkerhet? Mill 
svarar: ”jag [kan] inte ge något annat skäl än den allmänna nyttan” (Mill 
2003: 76).  

Detta resonemang kan vara en förklaring till att de konsekventialis-
tiska argumenten också uttrycker att yttrandefrihet främst främjar sam-
hällsintresset eller allmänintresset i bred bemärkelse medan icke-
konsekventialistiska argument säger att yttrandefrihet främst främjar 
individuella intressen.  

Nu återgår jag till resultatet av analysen. Resultatet kan uttryckas 
med följande påståenden. Den som tänkte sig att yttrandefrihet främst 
måste ha att göra med den som yttrar sig, dvs. avsändaren, hittar inget 
stöd för detta hos argumenten. Tvärtom är det främst mottagarna man 
månar om; deras rätt till information och skilda idéer. Det spelar ingen 
roll om argumenten uttrycker en argumentationslinje som är konse-
kventialistisk eller icke-konsekventialistisk; båda riktar in sig på motta-
garna i första hand. 

Den som också trodde sig veta att yttrandefrihet rättfärdigas med 
skälet att det är en rättighet som har ett egenvärde, oberoende av kon-
sekvenshänsyn, kan bara få stöd från ett argument i undersökningen, 
nämligen autonomiargument I. I själva verket rättfärdigar merparten av 
argumenten yttrandefrihet med skälet att yttrandefrihet främjar vissa 
konsekvenser. Till exempel att yttrandefrihet främjar sanning, demokra-
tiskt självstyre, tolerans eller autonom preferensbildning.  

Den som också sade sig veta att yttrandefrihet främst bör värderas 
med skälet att den främjar individernas intresse, kan emellertid endast 
få belägg för den ståndpunkten från ett av argumenten, nämligen auto-
nomiargument I. De övriga fyra argumenten uttrycker istället att ytt-
randefrihet är värdefull med skälet att den främst främjar allmänintres-
set. De goda konsekvenserna som ger skäl för rättfärdigandet av ytt-
randefrihet främjar således inte endast individer, utan främjar det all-
männa intresset.   

Resultatet visar således att även om de centrala argumenten rättfärdigar yttran-
defrihet med olika värden är de överraskande lika när det gäller kombinationerna 
av dimensionerna. Alla argument utom ett delar samma position i matris 2 
ovan.  

Med utgångspunkt från analysen i kapitel II anser jag att man kan 
betrakta yttrandefrihet utifrån två idealtypiska positioner, som jag har 
valt att kalla kollektivt gott samt individuell rättighet (se matris 4 nedan): 
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Kollektivt gott                Individuell rättighet 

 
Normativ 
argumentationslinje Konsekventialism             Icke-konsekventialism 
Samhällsfilosofisk  
tyngdpunkt Samhällsorientering           Individorientering 
 
Subjektstyngdpunkt Mottagarna                Avsändaren 

 
Matris 4. Två idealtypiska perspektiv på yttrandefrihet med utgångspunkt från di-
mensionerna. 

 
Med utgångspunkt från de argument som analyserats i den här under-
sökningen är det måhända lite förvånande att inte alla argumenten ger 
uttryck för att yttrandefrihet rättfärdigas med utgångspunkt från att det 
är en individuell rättighet att yttra sig. Det innebär dock inte att argu-
menten inte betraktar yttrandefrihet som en (individuell) rättighet, utan 
att argumenten inte rättfärdigar yttrandefrihet från den utgångspunkten. 
Rättsvetaren Cass Sunstein ger oss ett exempel på att min tolkning av 
argumenten inte är tagen ur luften. Han skriver följande om den ameri-
kanska konstitutionen: 

 
The American constitutional system is emphatically not designed solely to pro-
tect private interests and private rights. Private interests and private rights are 
of course protected; but this is not the entire point of the system. (Sunstein 
1995: 241) 

 
Sunstein skriver att den amerikanska konstitutionen naturligtvis är ut-
formad för att skydda individuella rättigheter men det är inte konstitu-
tionens centrala poäng. Vilket är då syftet med den amerikanska konsti-
tutionen, enligt Sunstein? Han skriver vidare: 
 

Instead, a large point of the system is to ensure discussion and debate among 
people who are genuinly different in their perspectives and position, in the in-
terest of creating a process through which reflection will encourage the emer-
gence of general truths. (Sunstein 1995: 241) 
 

Det centrala syftet med den amerikanska konstitutionen, skriver Sun-
stein, är således att få till stånd diskussion och kommunikation mellan 
medborgare som har olika ståndpunkter och perspektiv, det vill säga att 
skapa en process som är gynnsam för upptäckter av ”general truths”. 
Sunstein tolkas här så att han uttrycker att den amerikanska konstitu-
tionen, inklusive dess yttrandefrihetslagstiftning, inte främst vilar på in-
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dividuella rättigheter utan snarare syftar till att skapa en kommunika-
tionsprocess som främjar det allmänna bästa eller kollektivt goda.  

Om vi istället utgår från de analyserade argumenten förefaller de inte 
ge uttryck för att yttrandefrihet motiveras med skälet att yttrandefrihet 
har ett intrinsikalt värde för individen. Istället synes argumenten, som 
sanning, demokrati, tolerans och autonomi II ger uttryck för, rättfärdi-
ga yttrandefrihet med utgångspunkt från yttrandefrihetens konsekven-
ser. Dessa argument baserar också rättfärdigandet av yttrandefrihet på 
olika konsekvenser; att yttrandefrihet leder till sanning, demokratisk 
självstyre, tolerans samt autonomi. Det gemensamma för dessa argu-
ment är att de, om vi bortser från autonomi I, också uttrycker att ytt-
randefrihet är något som främjar det kollektivt goda.  

Nu kommer vi till en viktig punkt i avhandlingen, nämligen vilket 
perspektiv – dvs. individuell rättighet eller kollektivt gott – som är rim-
ligast i förhållande till relationen mellan yttrandefrihet och demokrati. 
Man kan betrakta demokrati på flera sätt. Man kan empiriskt eller nor-
mativt uppfatta olika demokratiideal, såsom konkurrensdemokrati, del-
tagardemokrati och deliberativ demokrati (jfr Gilljam & Hermansson 
2003; Held 2002; Dryzek 2002; Premfors 2000). Men det spelar mindre 
roll i det här sammanhanget. Det avgörande är, att oavsett demokrati-
doktrin är de flesta överens om att medborgarna bör vara informerade 
om offentliga och politiska frågor, vilket innebär att informationsflödet 
bör vara relativt omfattande.  

Jag kan ge några exempel på detta. Bo Rothstein m.fl. skriver t.ex. 
att demokrati vilar på fri kommunikation och offentlig dialog (Rothste-
in m.fl. 1995: 22). Robert Dahl uttrycker i en artikel, att ”The connec-
tions between democracy and freedom of expression are deep and 
powerful” med skälet att ”free expression and access to alternative 
sources of information have been, throughout history, crucial elements 
in the very meaning of the term democracy” (Dahl 1997: 156). Brian 
McNair påpekar att demokrati implicerar ett inte obetydligt krav på viss 
kunnighet och kompetens hos medborgarna, vilket i sin tur ger skäl för 
fri information och fri kommunikation (McNair 1995: 17f.). Det ge-
mensamma för Rothstein, Dahl och McNair är att de uttrycker att fri 
kommunikation är ett nödvändigt villkor för det Dahl kallar ”upplyst 
förståelse” (Dahl 1999: 264). De kopplar alla ihop yttrandefrihet och 
demokrati genom att peka på att demokrati som styrelseform förutsät-
ter att kommunikation och information är fri.  

Är detta resonemanget ovan ett uttryck för yttrandefrihet sedd ur 
idealtypen ’individuell rättighet’ eller ’kollektivt gott’? Dahl skriver: 
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Freedom of expression is not only a one-sided matter of expressing oneself; it 
is also, and crucially, having the right and opportunity to hear what others 
have to say, to exchange ideas, to engage in discussion, to seek out other 
views, and to approve or modify them, or to dissent from them. (Dahl 1997: 
156) 

 
Här skriver Dahl att yttrandefrihet naturligtvis innebär att individer får 
yttra sig eller ge uttryck för känslor, men ännu viktigare är att medbor-
garna får möjligheter att lyssna. Och, kanske ännu viktigare; yttrande-
frihetens centrala värde ligger i att den fri- och rättigheten främjar en 
kommunikationsprocess som möjliggör diskussion och reflektion om 
offentliga angelägenheter. Här förefaller det som att yttrandefrihet, en-
ligt Dahl, bör ses som ett värde som främst tillfaller mottagarna. Dess-
utom är det rimligt att tolka Dahl så att han ger uttryck för att yttrande-
frihet också är en samhällsorienterad nyttighet i första hand. Det beror 
på att Dahl tycks värdesätta en tolerant politisk kultur (Dahl 1997: 155). 
Han påpekar att demokrati är fördelaktig för att främja en tolerant poli-
tisk kultur. Här ligger Dahl ytterst nära Bollingers toleransargument, 
dock utan att hänvisa till denne, när han skriver att ”Surrounded by a 
culture of tolerance, they [medborgarna] learn to tolerate conflicting 
public views, political controversy, vigorous disagreement over public 
policy” (Dahl 1997: 155). Eftersom Dahl också uttrycker uppfattningen 
att yttrandefrihet är nödvändig för att skapa en kommunikationspro-
cess, som bl.a. kan innehålla ”conflicting public views”, anser jag att 
Dahls idé är att yttrandefrihet till syvende och sidst är samhällsoriente-
rad. Jag tolkar Dahls uppfattning gällande yttrandefrihet som att han 
ger uttryck för att det är en rättighet som främst främjar allmänintresset 
genom kapaciteten att generera en kommunikationsprocess som dels är 
till nytta för upplyst förståelse i allmänhet, dels även är främjande för 
en tolerant politisk kultur. Således ligger det nära till hands att även be-
trakta Dahls syn på yttrandefrihet som i grunden konsekventialistisk, 
eftersom den kommunikativa processen – som ligger till grund för upp-
lyst förståelse och en tolerant politisk kultur – är en konsekvens av ytt-
randefrihet.62  

                                                           
62 Dahl ger dock även uttryck för att yttrandefrihet kan betraktas som ett intrinsikalt värde när han skri-

ver: ”Free expression has its own value, as instrumental to moral autonomy and moral judgement and 
a necessary component of a good life” (Dahl 1997: 157).  Problemet är dock att om yttrandefrihet ses 
som ett värde som är instrumentellt för andra värden, t.ex. autonomi, är det orimligt att påstå att den 
har ett egenvärde. Yttrandefrihet värderas ju här av Dahl med utgångspunkt från att den genererar 
goda effekter, hade den inte gjort det hade det varit konstigt att säga att den har ett egenvärde. Jfr 
Hermansson (2003: 294, not 2) som för ett likartat resonemang gällande intrinsikala argument för 
demokrati. 
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Jag har hittills argumenterat för två saker. För det första att resulta-
tet från analysen av argumenten leder till att argumenten kan ses utifrån 
två idealtypiska positioner. Där visar det sig att en majoritet av argu-
menten kan placeras in under den idealtypiska positionen kollektivt 
gott. För det andra att diskussionen av relationen mellan demokrati och 
yttrandefrihet, från bl.a. Robert Dahl, visar att yttrandefrihet kan be-
traktas som en fri- och rättighet vars centrala värde ligger består i att 
främja en kommunikationsprocess som möjliggör diskussion och re-
flektion om offentliga angelägenheter. Därmed är yttrandefrihet viktig 
inte enbart för enskilda individer, utan dess främsta värde kan snarare 
relateras till värdet för allmänintresset och det gemensamma bästa.  

Även om jag har kommit en bit på vägen och besvarat fråga 1 – hur 
de starkaste argumenten uttrycker att yttrandefrihet rättfärdigas – vill 
jag påstå att man inte bör stanna här. Det är möjligt att gå vidare. När 
det gäller argumenten och de värden med vars hjälp de rättfärdigar ytt-
randefrihet med vill jag påstå att argumenten inte är ”felaktiga”, tvärt-
om, de är alla starka argument för yttrandefrihet. Problemet är att de 
värden som de motiverar yttrandefrihet med inte är tillräckliga. Jag tror 
inte att det är så att det endast är ett av argumentens värde som är till-
räckligt, inte heller att alla argumentens värden tillsammans utgör ett 
fullgott rättfärdigande av yttrandefrihet. Istället, som jag skall diskutera 
i nästa kapitel, skall jag visa att det är möjligt att finna ett annat värde 
som alla argumenten ger uttryck för när det gäller rättfärdigandet av ytt-
randefrihet. 
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III Rekonstruktion av 
argumenten 

 
I det här kapitlet är fråga 2 vägledande. För att besvara den frågan ska 
jag först diskutera olika metodiska strategier som syftar till att visa hur 
man kan gå tillväga när man ställs inför olika argument eller teorier som 
ger uttryck för olika värden och skäl för hur yttrandefrihet rättfärdi-
gas.63 Jag kommer här att nå fram till svaret att det är inklusion som är 
den metodiska strategi som bör väljas för att besvara fråga 2. 

Därefter kommer jag att diskutera fyra olika tänkbara värden eller 
skäl, som kan ses som ett resultat av en inklusionsstrategi. Jag ska även 
redogöra för hur jag kom fram till just dessa värden. Efter analysen ger 
jag sedan ett svar på fråga 2. 

Metodiska strategier  
Bakgrunden till följande avsnitt kan hämtas från frågan om yttrandefri-
het motiveras med hjälp av ett värde eller skäl (single justification) eller 
om det är flera värden eller skäl (multiple justification) som rättfärdigar 
yttrandefrihet.64  

Följande metodiska strategier kommer här att behandlas. De är eli-
minering, inklusion samt pluralism. Ur ett allmänt vetenskapsteoretiskt per-
spektiv kan vi först betrakta de tre alternativen på följande, kraftigt för-
enklade, sätt: 

A. Alla har fel, utom en – eliminering 
B. Alla har rätt – pluralism 
C. Syntes, att finna det gemensamma – inklusion 
 

                                                           
63 De metodiska strategier jag kommer att diskutera är ex post-strategier, vilket betyder att de används 

för att utvärdera olika argument med olika strukturer (Barry 2004: 160). 
64 Resonemanget har presenterats tidigare i Petäjä (2003: 26-29) och återupprepats av Andersson (2004: 

25-26). För övrigt är det Greenawalt (1989: 13f.) som verkat som främsta inspiratör och idégivare i 
föreliggande avsnitt. 
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Eliminering ger uttryck för att, givet ett visst antal alternativ, så är en-
dast ett av de alternativen riktigt. Pluralismen å andra sidan säger att, 
givet dessa alternativ, är det inte rimligt att förkasta något alternativ, 
”alla har rätt”. Slutligen inklusion som innebär att man, givet ett antal 
alternativ, söker hitta en gemensam nämnare hos dessa alternativ och 
söker skapa en syntes.  

För att förklara det allmänna resonemanget ovan tänker jag nu illu-
strera hur jag tänkt med några enkla formaliserade figurer. Jag väljer här 
att redogöra för varje struktur innan jag diskuterar dem. För enkelhets 
skull kan vi anta att det finns fem värden (V¹ - V⁵) som sägs rättfärdiga 
värdet Y i de tre exemplen nedan. Lägg märke till att ’(i)’ står för pre-
misserna gällande ’rättfärdigande värde’ och ’(ii)’ står för den slutsats 
som varje argumentationsstruktur når fram till gällande ’rättfärdigande 
värde’.  

 
1. Eliminering.  
(i) Rättfärdigande värde     (ii) Rättfärdigande värde     Rättfärdigat värde 
     V¹, V², V³, V⁴, V⁵                    V⁵                                     Y  
 
2. Inkludering.  
(i) Rättfärdigande värde     (ii) Rättfärdigande värde     Rättfärdigat värde 
     V¹, V², V³, V⁴, V⁵                   Vx                                     Y 
 
3. Pluralism.  
(i) Rättfärdigande värde     (ii) Rättfärdigande värde     Rättfärdigat värde 
     V¹, V², V³, V⁴, V⁵                    V¹, V², V³, V⁴, V⁵              Y 
 

Om vi börjar med att ta ställning till frågan om ett värde, existerar det 
två möjliga vägar: eliminering samt inklusion. Vi kan starta med elimine-
ring. En elimineringsstrategi går ut på att först identifiera de rättfärdi-
gandevärden som existerar och som påstås rättfärdiga värdet yttrande-
frihet. Exempelvis kanske man identifierar de rättfärdigande värdena 
”sanning”, ”autonomi” samt ”tolerans”. Därefter försöker man visa att 
t.ex. värdet ’sanning’ inte är tillräckligt för att rättfärdiga yttrandefrihet; 
att värdet ’tolerans’ inte heller har kapacitet för att rättfärdiga yttrande-
frihet, etc. Till slut återstår (förhoppningsvis) värdet med stort V och 
därmed kan man hävda att ”A single reason for free speech is left, and 
that is said to be the reason behind a principle protecting free speech” 
(Greenawalt 1989: 13).  

Enligt min uppfattning är det en svaghet hos elimineringsstrategin 
att det är en alltför reduktionistisk strategi i allmänhet men i synnerhet 
när det gäller yttrandefrihet. Yttrandefrihet är en komplex fri- och rät-
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tighet och elimineringsstrategin tycks förutsätta att det finns ett enda vär-
de som fångar den komplexiteten.  

Den andra strategin som söker efter ett (1) rättfärdigande värde kal-
las inklusion. Det innebär att flera olika värden, som sägs rättfärdiga ytt-
randefrihet, vägs samman och sedan försöker man påvisa att bakom de 
värdena finns ett annat värde som uttrycker något gemensamt för de olika 
värdena. Tanken är, att även om yttrandefrihet rättfärdigas genom olika 
värden så kan man hävda att de värdena ger uttryck för ett gemensamt 
värde (Greenawalt 1989: 13). De värden som vanligtvis förs fram är 
alltså, enligt inklusionsstrategin, underordnade ett annat, gemensamt 
och ”starkare” värde. Inkluderingstanken är därmed en holistisk strategi, 
till skillnad från elimineringsperspektivet som innebär en reduktionistisk 
strategi.  

I figuren ovan, där den metodiska strategin inklusion är formalise-
rad, uttrycks också att med utgångspunkt från de värden (V¹, V², V³, V⁴, 
V⁵) som rättfärdigar yttrandefrihet når man fram till ett annat värde (Vx). 
Det värdet uttrycker således något gemensamt hos de fem värdena. 
Även om det värde som inklusionen når fram till är ett värde skiljer det 
sig från det värde som är resultatet av elimineringsstrategin. Inklusio-
nens värde är ett resultat av något som är gemensamt hos andra värden 
och kan därför inte reduceras till ett av dessa värden.  

En möjlig nackdel hos inkluderingsstrategin är främst att det värde 
som sägs motivera yttrandefrihet tenderar att ”be extremely general and 
vague” (Greenawalt 1989: 13). Ett potentiellt problem hos inklusionen 
är därmed att ett sådant grundläggande värde kanske inte kan vara till 
någon större hjälp vid verkliga yttrandefrihetsdilemman där jurister och 
lagstiftare ska ta ställning på den tillämpade juridiska nivån (Greenawalt 
1989: 13). Nu rör ju detta arbete främst den normativa frågan om rätt-
färdigandet av yttrandefrihet, inte frågan om dess gränser, så jag vill 
hävda att det motargumentet missar sitt mål.  

Om kritikerna av både eliminerings- och inklusionsstrategierna har 
rätt i att utsikterna är små när det gäller att finna ett värde, oavsett om 
man använder sig av eliminerings- eller inkluderingsstrategin, återstår 
rättfärdigandet genom flera värden (pluralistic justification) (Greenawalt 
1989: 13f.; Smolla 1993: 5f.). Därför ska jag nu ta mig an den pluralistis-
ka strategin. 

Nu kan det tyckas som att skillnaden mellan inkluderingsstrategin 
som går ut på att vaska fram ett värde och synen på rättfärdigande ge-
nom pluralismens flera värden egentligen är ganska liten. Inkluderings-
strategin använder sig ju av flera värden som grund för sitt rättfärdi-
gandevärde men menar att det som förenar dessa är att de ger uttryck 
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för ett – låt vara att det är ett grundläggande – värde. Skillnaden är just 
att vid ett rättfärdigande av flera värden medger man, eftersom yttran-
defrihet är en så komplex och mångfacetterad fri- och rättighet, att man 
inte kan rättfärdiga den genom ett enda värde, inte ens genom inklu-
sion. Av det skälet är pluralismen en både rimligare och mer realistisk 
strategi, enligt det synsättets förespråkare, då yttrandefrihet är en sådan 
komplex fri- och rättighet.65 Eftersom det är en komplicerad frihet kan 
den inte rättfärdigas endast med hjälp av ett värde, oavsett om det är 
eliminering eller inklusion, utan det krävs helt enkelt flera olika värden.  

Hur ser den pluralistiska strategin ut? Ett exempel: Om man utgår 
från antagandet att de värden som rättfärdigar yttrandefrihet är fem oli-
ka värden, kan man påstå att alla de värdena är nödvändiga för att rätt-
färdiga yttrandefriheten; V¹, V², V³, V⁴, V⁵ är alla nödvändiga beståndsde-
lar för att rättfärdiga den friheten. Skillnaden gentemot inklusion är att 
pluralismen håller kvar vid de fem värdena istället för att sammanväga 
dem till ett annat, nytt värde. 

Vilka problem har då pluralismen? Ett uppenbart problem är att den 
omedelbara kopplingen mellan frågan om rättfärdigande av yttrandefri-
heten och gränserna för densamme genast blir mindre tydlig. Jag har ti-
digare hävdat, att beroende på vilka eller vilket värde som rättfärdigar 
yttrandefrihet får detta konsekvenser när man av något skäl vill begrän-
sa yttrandefrihet. Om man utgår från olika värden när man rättfärdigar 
yttrandefrihet, ställs man också inför uppgiften att man måste förhålla 
sig till alla dessa när man vill begränsa yttrandefrihet.  

Jag kan illustrera detta med några exempel. Om yttrandefrihet rätt-
färdigas med ett värde och med hjälp av inkluderingsstrategin kan vi 
ponera att det grundläggande värdet blir Meiklejohns ”demokratiskt 
självstyre”. I så fall bör yttrandefrihet (eventuellt) inte skydda åsikter 
som inte är av politiskt eller offentligt värde för samhället. Här har vi 
ett relativt klart kriterium för begränsning, även om det naturligtvis är 
en tolkningsfråga huruvida vissa åsikter är av politiskt värde. Om ytt-
randefrihetens grundläggande värde istället skulle vara Mills ”sanning”, 
vilket vi kan komma fram till genom samma strategi som i exemplet 
ovan, leder det till att kriteriet för begränsning kan vara, att åsikter som 
inte bidrar till sanning inte heller kan tillåtas. I dessa två exempel finns 
det en klar förbindelse mellan rättfärdigande och begränsning och 
dessutom kan man finna relativt klara kriterier för vilka åsikter som inte 

                                                           
65 En förespråkare för pluralismen skriver att ”There is no logical reason, however, why the preferred 

position of freedom of speech might not be buttressed by multiple justifications” (Smolla 1993: 5). Se 
även Shiffrin (1983) och Emerson (1970) för liknande tankar. 
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är värda att skydda, i alla fall som en tumregel för rättsväsendet innan de 
fäller ett omdöme om åsiktens straffvärde.  

Vilka blir då konsekvenserna när det gäller pluralismen? Vi kan po-
nera att värden som Meiklejohns ”demokratiskt självstyre” och Mills 
”sanning” kommer att finnas med, plus ett antal andra värden. Konse-
kvensen blir då, att eftersom det implicit finns en mängd olika värden 
som ligger till grund för rättfärdigandet, men inget som kan betraktas 
som viktigare än något annat värde, kommer det också att finnas en 
mängd olika kriterier för begränsning. Åsikter som inte bidrar till san-
ning kanske inte kan tillåtas. Åsikter som inte är av politiskt värde kan-
ske inte kan tillåtas. Åsikter som inte bidrar till individuellt självförverk-
ligande kanske inte kan tillåtas osv. Ska man ta ställning till alla kriteri-
erna vid varje tillfälle? Räcker det, att kriterier för ett värde uttrycker att 
åsikten inte är värd att skydda för att åsikten inte ska ses som tillåten, 
även om alla de andra värdena pekar på att den bör tillåtas? För att plu-
ralismen skall fungera måste den alltså troligen vila på någon form av 
viktning eller prioritering av de befintliga värdena, där ett värde betrak-
tas som viktigare än andra. Men i så fall frångår man pluralismens 
grundtanke, att alla värdena är jämlika. Hur ska man då ställa sig till 
dessa metodiska strategier?  

Samtliga strategier ger uttryck för att ha inbyggda problem som gör 
det svårt urskilja om en strategi är överlägsen någon annan. Enligt min 
uppfattning förefaller det dock som att inkludering är den strategi som 
är rimligast. Ett skäl är att eliminering och pluralism i det här samman-
hanget lider av större problem än inkludering, vars primära nackdel är 
att det leder till vaghet vid bedömningar av verkliga yttrandefrihetsfall. 
Eliminering som strategi är en alltför kraftig förenkling av den kom-
plexa fri- och rättigheten yttrandefrihet. Att hävda att det endast är t.ex. 
”sanning” som tjänar som motiv är orimligt. Det är således problema-
tiskt att hävda att alla har fel utom just ”sanning”.  

Pluralismen, å andra sidan, verkar leda till prioriteringsproblem, ef-
tersom många olika värden på samma gång tjänar som motiv. Ett andra 
skäl för att istället föredra inklusionsstrategin går ut på att det förefaller 
problematiskt att hävda att ”alla har rätt”, när pluralismen i själva ver-
ket tycks behöva införa en prioritetsordning gällande värden. Ett tredje 
skäl är att de argument som analyseras faktiskt förefaller ha något ge-
mensamt, när det gäller rättfärdigandet av yttrandefrihet. Ett fjärde skäl 
är att inkludering är en mer rimlig strategi i betydelsen att det finns en 
viss koppling mellan rättfärdigandet av yttrandefrihet och utformning-
en av dess gränser – där pluralismen leder till att den kopplingen blir 
otydlig, vag eller oöverskådlig. Det främsta skälet för inkludering är 
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dock att det, som jag senare skall visa, synes finnas ett gemensamt vär-
de hos argumenten som rättfärdigar yttrandefrihet i en demokratisk 
kontext. Det är, enligt min uppfattning möjligt att skapa en syntes, då 
det finns en gemensam nämnare hos argumenten. 

Val av inklusionsvärden  
I detta kapitel kommer jag att hävda att inget av de valda argumentens 
värden och skäl är tillräckliga för att ensamt rättfärdiga yttrandefrihet. 
Jag kommer också att hävda att argumentens skäl tillsammans inte hel-
ler är tillräckliga för att rättfärdiga yttrandefrihet. Jag avvisar därmed 
både elimineringsstrategin och den pluralistiska strategin. Istället skall 
den metodiska strategin inklusion tillämpas. Därmed står jag inför pro-
blemet – vilket inkluderat skäl eller värde är det då som rättfärdigar ytt-
randefrihet? 

Jag kommer att pröva följande förslag: (i) Statlig begränsning (ii) Liberal 
perfektionism (iii) Autonomi samt (iv) Pålitlig kommunikationsprocess. Det 
gemensamma för dessa fyra skäl är att de alla kan ses som potentiella 
resultat från inklusionsstrategin. Det betyder att de, med utgångspunkt 
från de analyserade argumenten, uttrycker ett skäl som är gemensamt 
för argumenten. Varför har då just dessa skäl valts? Mitt bästa och ärli-
gaste svar är att de skälen är ett resultat dels från läsning om argument 
för yttrandefrihet, dels från de insikter jag nått genom analysen av de fem 
argument jag valt ut i avhandlingen.  

Det första skälet är rättsfilosofen Fredrick Schauers (1982) egna för-
slag. Schauer hävdar att statlig begränsning är ett skäl som är gemen-
samt för de argument som säger sig rättfärdiga yttrandefrihet. Vilka de 
argumenten är uttrycks inte tydligt men det tycks vara sanning, demo-
krati, autonomi samt lika omtanke och respekt. Schauers förslag har 
också varit en viktig metodologisk idégivare för avhandlingen, då han 
tydligt använder sig av inklusion som metodisk strategi. 

När det gäller det andra skälet – liberal perfektionism – inser man 
snabbt att det tycks vara ett skäl som ingår i argumenten. Man slås av 
att det finns en, ofta implicit, idé om hur människan bör vara beskaffad 
i argumenten som valts ut och att yttrandefrihet spelar en central roll i 
det sammanhanget. Joseph Raz (1994) hävdar också att yttrandefrihet 
rättfärdigas med utgångspunkt från att förbättra människan utifrån nå-
got visst ideal, vilket medför att det är ett skäl att ta på allvar. 

När det gäller skälet autonomi är det autonomi i bred bemärkelse 
och bör inte förväxlas med Scanlons båda autonomiargument. Enligt 
min uppfattning tycks det finnas belägg för att samtliga argument har 
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en underliggande uppfattning om att yttrandefrihet är av godo för till-
komst och utveckling av autonomi.  

Till sist kommer jag att hävda att det finns starka skäl för att argu-
menten också uttrycker att värdet pålitlig kommunikationsprocess rätt-
färdigar yttrandefrihet. Här bör man tänka på yttrandefrihet som en 
metod, vars centrala syfte är att få till stånd en viss typ av process, när-
mare bestämt en pålitlig kommunikationsprocess. Idén fick jag dels 
från Scanlon, dels från Schauer. Både när det gäller terminologin och 
idén är Scanlon den som uttrycker orden ”processes that are reliable”, 
dvs. pålitlig (kommunikations) process (Scanlon 1976: 526). Skillnaden 
mellan mig och Scanlon är att han uttrycker att det är ett värde som 
främjas av yttrandefrihet i hans argument (autonomiargument II), me-
dan jag hävdar att det är ett värde som alla de centrala argumenten i 
undersökningen uttrycker främjas av yttrandefrihet. Även om Scanlon 
använder termerna ”pålitlig kommunikationsprocess” ser han inte det 
som ett värde som ligger till grund för rättfärdigandet av yttrandefrihet; 
istället är det autonom preferensbildning som utgör det värde som mo-
tiverar yttrandefrihet. Den pålitliga kommunikationsprocessen ses av 
Scanlon endast som ett medel för att uppnå autonomi, inte som det 
värde som ligger till grund för yttrandefrihetens motivering. 

Frederick Schauer försöker i en artikel koppla samman yttrandefri-
hetsteori med nutida politisk teori (Schauer 1994).66 Han skriver att så-
väl yttrandefrihetsteori som modern politisk teori, trots att de är delvis 
olika, ”share the same vision of the communicative process” (Schauer 
1994: 5). Han forsätter: ”the persistent vision is of a process of a en-
gaged public communication more likely than any alternative to pro-
duce sound results” (Schauer 1994: 5). Min tolkning av Schauer är att 
han är ute efter en pålitlig kommunikationsprocess, en process som är 
gemensam för de två skilda perspektiven. Även här är det tydligt att 
Schauer använder sig av inklusion som metodisk strategi. 

Jag vill således följa idén som Schauer och Scanlon, på olika sätt, har 
artikulerat om en pålitlig kommunikationsprocess som ett värde som de 
valda argumenten har gemensamt gällande främjandet av yttrandefrihet. 

Vilka krav kan vi då ställa på dessa inklusionsvärden när vi värderar 
dem? För det första måste alla fem argumenten uttrycka att det är stat-
lig begränsning, liberal perfektionism, autonomi eller pålitlig kommuni-
kationsprocess som rättfärdigar yttrandefrihet. I annat fall är inte något 
av de fyra inklusionsvärdena ett resultat av inklusion.  

                                                           
66 Schauer (1994:  5, 16) hänvisar här främst till Habermas (1995); Ackerman (1989) samt Sunstein 

(1993). 
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För det andra bör inklusionsvärdet uppfylla tre av de fyra krav jag 
ställde på de fem argumenten (se avsnittet ”val av argument” i kapitel 
I). De kraven är: (i) Demokratirelaterat, (ii) Specifikt för yttrandefrihet, (iii) In-
riktat på rättfärdigandet av yttrandefrihet. Att dessa krav bör ställas är när-
mast självklart, då de ställdes på de fem argumenten och de fyra inklu-
sionsvärdena skall hämtas ur de fem argumenten. Däremot kan inte 
krav (iv), Centralt och betydelsefullt i diskursen om rättfärdigandet av yttrandefri-
het, ställas då syftet här är att rekonstruera från argumenten. Eftersom 
jag lägger fram ett nytt förslag är det inte möjligt att detta förslag redan 
är centralt inom diskussionen om rättfärdigandet av yttrandefrihet.  

Det tredje kravet innebär att inklusionsvärdet bör vara förenligt med 
den idealtypiska positionen kollektivt gott i första hand eftersom argu-
menten främst hamnar där.67 Om något av inklusionsvärdena är mest 
förenligt med positionen individuell rättighet är det besvärligt att hävda att 
det inklusionsvärdet är något gemensamt för argumenten, då argumen-
ten inte uttrycker den idealtypiska positionen. Det skulle vara motsägel-
sefullt att hävda att argumentens rättfärdigande främst uttrycker att ytt-
randefrihet bör ses som något kollektivt gott, samtidigt som man hävdar 
att det gemensamma för argumenten i själva verket är att de uttrycker att 
yttrandefrihet bör ses som en individuell rättighet. I så fall skulle argu-
menten nog kunna betecknas som schizofrena.  

Det fjärde och sista kravet, som anknyter både till det andra kravets 
första punkt ”demokratirelaterat”, såväl som det tredje kravet ”kollek-
tivt gott”, innebär att inklusionsvärdet bör vara förenligt med demokra-
tins krav gällande upplyst förståelse. Att upplyst förståelse relateras till 
både demokrati och yttrandefrihet framkommer av min tolkning av 
Dahl tidigare. Jag har tidigare beskrivit Dahls syn på yttrandefrihet som 
i grunden konsekventialistisk, eftersom han uttrycker att den för demo-
kratin centrala kommunikativa processen – som ligger till grund för 
upplyst förståelse och en tolerant politisk kultur – är en konsekvens av 
yttrandefrihet. Upplyst förståelse, såväl som en tolerant politisk kultur 
är allmänintressen i första hand och därmed knutna till positionen kol-
lektivt gott.  

Vilket värde kan då tänkas vara gemensamt för sanning, demokrati, 
tolerans, autonomiargument I och autonomiargument II? Låt oss börja 
analysen. 

                                                           
67 Det betyder inte att positionen ”individuell rättighet” elimineras, eftersom autonomiargument I, som 

främst hör till den positionen, också skall undersökas.  
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Statlig begränsning 
Det första rättfärdigande värdet har hämtats från Frederick Schauer 
och hans bok Free Speech: a Philosophical Enquiry (1982). Schauer hävdar 
där följande: ”I do find some consistency in the arguments that tend to 
support a distinct Free Speech Principle” (Schauer 1982: 85). Vidare 
skriver han: ”The arguments of freedom of speech are to some extent 
distinct. … But the arguments I have found to have some validity do 
have in common an emphasis on the separation between individual and gov-
ernment …” (Schauer 1982.: 86. Min kurs.). Schauer hävdar alltså att det 
finns något gemensamt för argumenten, trots att de ger uttryck för oli-
ka värden och olika argumentationslinjer. Även om argumenten ger ut-
tryck för olika värden finns det ändå en gemensam kärna, det som 
Schauer sammanfattar som ”The argument from governmental incom-
petence” (Schauer 1982: 86).68 Här kommer Schauers term istället kallas 
”statlig begränsning”, då det bättre uttrycker vad termen statlig inkom-
petens står för.  

En kritiker kanske invänder genom att säga, att det möjligen är sant 
att statlig begränsning uttrycker något gemensamt för argumenten men 
det är inget värde. Det är dock inte sant, då en begränsad stat är något 
argumenten värdesätter, de ger uttryck för att det måste finnas en tydlig 
skiljelinje mellan staten och individen. Och då argumenten vill värna 
den skiljelinjen är värdet statlig begränsning relevant i sammanhanget. 

Det ligger mycket i Schauers idé – under förutsättning att man utgår 
från en renodlad politisk-liberal utgångspunkt. Inom den politisk-
liberala idétraditionen är misstron mot staten vanligt förekommande, då 
staten ofta ses som både ett potentiellt och ett reellt hot mot individer-
nas frihet. Men frågan är om Schauers tankegång är lika rimlig i förhål-
lande till demokrati? Innan den frågan skall besvaras tänker jag undersö-
ka huruvida värdet statlig begränsning finns hos argumenten.  

Faktum är att idén om statlig begränsning går att finna i samtliga ar-
gument. Både sannings-, demokrati-, tolerans- och autonomiargument I 
och II uttrycker en viss misstro mot staten och de politiska eliterna, i 
lägre eller högre grad. De menar alla, att när det gäller åsikter och in-
formation bör statens makt vara begränsad. För sanningsargumentet 
uttrycks det bäst genom ”the harm principle”, som säger att staten inte 
skall begränsa individernas frihet, så länge de inte skadar andra eller be-
gränsar andra individers frihet (Mill 1995: 20). Även demokratiargu-

                                                           
68 ”Governmental incompetence” innebär inte bara misstro mot staten, det implicerar också en syn på 

de politiska eliterna som felbara i allmänhet (Schauer 1982: 86).  
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mentet vilar på en liknande tanke: ”When men govern themselves, it is 
they – and no one else – who must pass judgement upon unwisdom 
and danger” (Meiklejohn 1948: 26). Toleransargumentet, likaså, menar 
att det ställer höga krav på staten när det gäller åsikter. När staten säger 
sig vilja begränsa en åsikt skall fokus ligga på statens skäl för begräns-
ningen, snarare än på yttrandets innehåll: ”… if one looks not at the 
speech but at the motivation behind the restrictions, one may properly 
conclude that the restrictions were imposed for bad reasons” (Bollinger 
1986: 126). Autonomiargument I och dess syn är snarlik: ”… an impor-
tant component of our intuitions about freedom of expression has to 
do not with the illegitimacy of certain restrictions but with the illegiti-
macy of certain justifications for restrictions” (Scanlon 1972: 209). När 
det avser autonomiargument II vidhåller Scanlon att ”the Millian prin-
ciple”, som han utvecklade i sitt första argument, fortfarande är en vik-
tig princip (Scanlon 1979: 534). Den principen uttrycker att det bör 
finnas begränsningar med avseende på vilka motiv staten kan använda 
för att begränsa individernas yttrandefrihet. Scanlon uttrycker således 
att det ställs höga krav på staten för att begränsa yttrandefrihet. Scanlon 
skriver vidare att vissa hot är konstanta, t.ex. ”the tendency of govern-
ments to block the expression of critical views” (Scanlon 1979: 536) 
samt att: 

 
… we believe that limits on the power of governments to regulate epression 
are necessary to protect our central interests as audiences and participants, and 
we believe that such limits are not incompatible with a healthy society and a 
stable political order. (Scanlon 1979: 536) 

 
Alla argumenten uttrycker, enligt min uppfattning, att inskränkningar i 
yttrandefrihet skall behandlas med största försiktighet och med viss 
misstänksamhet gentemot staten. Så långt ser det ut som att Schauer 
har rätt: Alla argumenten ger uttryck för något gemensamt; nämligen 
idén om att statens makt bör vara begränsad när det gäller yttrandefri-
het.  

Frågan är ändå befogad huruvida statlig begränsning är det värde 
som bäst uttrycker varför yttrandefrihet är något värdefullt. Vi kan ut-
trycka det så här: ”Det värde som bäst motiverar yttrandefrihet är tan-
ken att staten och den politiska eliten bör misstros och därför bör sta-
tens makt över individen begränsas.” Är det ett skäl för yttrandefrihet? 
Knappast, även om det är sant så säger det faktiskt ingenting om varför 
yttrandefrihet är värd att skydda. Det säger bara att yttrandefrihet är 
värd att skydda. Argumentet vilar endast på en tanke om att det måste 
finnas en skiljelinje mellan staten och individerna. Om den här tolk-
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ningen är rimlig innebär det således att Schauers idé statlig begränsning 
inte är förenlig med krav 2, punkt (iii) inriktat på rättfärdigandet av yttrande-
frihet.  

Ett annat problem är att Schauers argument ligger nära vad vi kan 
kalla over-inclusiveness, dvs. argumentet är så allmänt hållet att det inte är 
specifikt för yttrandefrihet. Därmed faller det på krav 2, punkt (ii) speci-
fikt för yttrandefrihet. Argumentet kan lika gärna vara ett argument för fri-
het i allmänhet, som säger att staten inte skall blanda sig i var vi reser, 
vad vi äter, vilken bil vi äger eller hur vi klär oss. 

Enligt min uppfattning finns det ytterligare en svaghet hos Schauers 
argument, nämligen att det förutsätter att staten alltid är en fiende gent-
emot individernas rätt till yttrandefrihet. Det är nämligen uppenbart att 
inte endast staten eller de politiska eliterna är ett hot mot yttrandefrihet. 
Även privata företag, t.ex. icke statligt ägda tidningar och TV-kanaler, 
kan kontrollera och begränsa information och idéspridning (jfr Schauer 
1994; Sunstein 1995; Fiss 1996). Problemet är, att om den renodlat libe-
rala synen på staten förverkligas, dvs. att staten inte intervenerar i in-
formationsflödet, kan det istället leda till att privata makthavare styr istäl-
let.69 Eftersom staten inte kan styra över de privata massmedierna, eller 
de privata makthavarna, leder det till att det är de privata makthavarna el-
ler marknaden, istället för staten, som bestämmer vilken information 
som är bra eller dålig och vilken information som skall tillåtas eller inte 
tillåtas, etc. Schauer förefaller också, vid ett senare tillfälle, ha insett 
denna fara och skriver att argumentet för värdet statlig begränsning ”is 
quite possible an argument against liberalism itself” (Schauer 1994: 10).  

Owen Fiss, som är en kritiker av dem som betraktar staten som det 
primära hotet mot individernas yttrandefrihet, hävdar att istället för att 
uppfatta staten som ett hot, bör man betrakta staten som en vän, som 
friheten är beroende av. Den förra uppfattningen vilar tydligt på en ne-
gativ frihetssyn, men den senare synen, som Fiss ger uttryck för, snarare 
vilar på en positiv frihetssyn (Fiss 1996: 5; jfr Green 1911; Berlin 1969: 
118ff; Lernestedt 2002: 163ff.). Fiss skriver att:  

 
Admittedly, the [democratic] state may interfere with the robustness of public 
debate, but there is no reason to presume that it will do so, and we are invited 
to imagine that the state might act in a way that actually furthers the cause of 
freedom. (Fiss 1996: 59) 
 

                                                           
69 Ett liknande problem gäller kulturpolitik. En liberal, neutral stat som lämnar kulturen i händerna på 

marknaden, kan inte heller gå in och korrigera ifall vissa kulturella yttringar inte överlever pga. svagt 
intresse från marknadens sida, hävdar vissa kritiker (jfr Taylor 1985: 204f.; Raz 1986: 162; Kymlicka 
1990: 220ff., 234f.) 
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Hittills kan jag konkludera Schauers argument för värdet statlig be-
gränsning med att det förefaller lida av att det är för begränsat när det 
gäller synen på staten i relation till yttrandefrihet. Dessutom är det all-
deles för vagt i betydelsen att det inte nödvändigtvis ger ett skydd för 
yttrandefrihet.  

När det gäller värdet statlig begränsning och relationen till demokra-
tins centrala element upplyst förståelse kan följande sägas. Upplyst för-
ståelse, som Dahl uttrycker det, inbegriper naturligtvis att staten inte i 
onödan bör begränsa medborgarnas möjligheter till information och 
kommunikation. Men skillnaden är att upplyst förståelse primärt är in-
riktad på kommunikation, medan statlig begränsning inte innehåller nå-
gon form av kommunikationselement. Statlig begränsning uttrycker 
endast att statens makt bör vara begränsad när det gäller inflytandet 
över individens frihet, ingenting mer. Jag vill hävda att Schauers värde 
statlig begränsning ligger nära idealtypen individuell rättighet, i betydel-
sen att det är individens rätt att yttra sig som är det primära, inte att in-
dividerna ses som mottagare av information eller att det finns ett all-
mänintresse i att information sprids.  

Hur skall man då ställa sig till statlig begränsning som grundläggande 
motiv för yttrandefrihet? Min konklusion är att det inte håller fullt ut. 
Det första skälet är generellt: Eftersom det också är fullt möjligt att se 
staten som en garant för yttrandefrihet innebär det, att en stor del av 
grunden för argumentet slås undan. Om staten även kan ses som något 
bra för yttrandefrihet, och inte enbart som ett hot, blir det besvärligare 
att hävda den strikta separeringen mellan staten och individen.  

Det andra skälet är att statlig begränsning inte uppfyller krav 2, var-
ken punkt (ii) och (iii). Det betyder här att statlig begränsning inte kan 
utgöra ett specifikt motiv för yttrandefrihet samt att statlig begränsning 
inte heller kan ses som förenligt med kravet att det bör vara inriktat på 
rättfärdigandet av yttrandefrihet.  

För det tredje uppfyller det inte krav 3, som gäller upplyst förståelse. 
Statlig begränsning lägger fokus på individerna i första hand och deras 
rättighet att yttra sig. Det är alltså ett värde som främst är individorien-
terat. Dessutom läggs fokus på avsändaren och hennes rätt att yttra sig 
gentemot staten. Jag vill hävda att värdet statlig begränsning därmed 
inte passar särskilt väl ihop med demokrati, och dess krav på upplysta, 
välinformerade medborgare. Även om Schauer har rätt i att det är möj-
ligt att finna ett gemensamt värde hos argumenten, uttryckt genom vär-
det statlig begränsning, är det utifrån relationen mellan yttrandefrihet 
och demokrati inte tillräckligt.  
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Liberal Perfektionism 
Man kan även finna en annan kandidat som grundläggande motiv för 
yttrandefriheten – och det är liberal perfektionism.70 En annan termino-
logi, som kanske är bättre, är liberala värden. Jag skall här förklara vad li-
beral perfektionism innebär och varför den termen är vald istället för 
termen liberala värden. Med termen ‘perfektionism’ avses i den mod-
erna filosofiska diskussionen ”… any moral theory whose core is a 
conception of human flourishing” (Gray 1996: 170, not 11; jfr Hurka 
1993). Perfektionismen går alltså ut på, att först peka ut vad mänsklig 
fulländning (ett ideal) innebär, och sedan argumentera för att vissa vär-
den (t.ex. autonomi) är centrala för att uppnå idealet. I det här sam-
manhanget är det liberala värden som anses främjande för det idealet. 
Även om liberal perfektionism i sig själv inte är ett värde, utan snarare 
är en princip, med vars hjälp man kommer fram till liberala värden, 
kommer termen att användas.  I de olika argumenten finns det också 
vissa spår av perfektionism, dvs. de innehåller olika ideal kring mänsklig 
fulländning, gällande hur människor bör vara av etisk och moralisk na-
tur.  

I den politisk-filosofiska diskussionen i allmänhet brukar termen 
perfektionism referera till frågan om statens neutralitet.71 Libertarianer, 
t.ex. Nozick (1974), och liberaler, exempelvis Rawls (1971) och Dwor-
kin (1978a), hävdar att staten skall vara neutral gentemot individernas 
livsplaner, medan dess kritiker, t.ex. Sandel (1982), Taylor (1986), Raz 
(1986) och Beckman (2000a, kap. 6), menar att staten varken kan eller 
bör vara neutral.72 I det här sammanhanget, när det gäller yttrandefrihe-
tens rättfärdigande, är den viktigaste frågan dock om liberal perfektio-
nism är det värde som bäst motiverar yttrandefrihet. Om så är fallet kan 
vi uttrycka det så här: ”Yttrandefrihet är något bra eftersom det leder 
                                                           
70 Jag vill här tacka Jouni Reinikainen för idén om liberal perfektionism som grundläggande värde för 

yttrandefriheten. Begreppet ifråga kan dock framförallt hänföras till Joseph Raz (1994). 
71 Det är här på sin plats att klargöra skillnaden mellan perfektionism och paternalism. Den senare står 

för ”It is always good reason in support of a prohibition that it is necessary to prevent harm (physical, 
psychological, or economic) to the actor himself (Feinberg 1990: xix). Feinberg skriver här om 
”strong paternalism”, vilken inte är förenlig med liberalismen. Däremot är ”weak paternalism” inte 
oförenlig med liberalismen (jfr Gray 1996: 90ff.). Perfektionism, å andra sidan, är ett samlingsnamn 
för ”Moral benefit theories”, och betyder att ”It is always a good reason in support of a proposed pro-
hibition that it is necessary for the improvement (elevation, perfection) of the character (a) of citizens 
generally … or (b) of the very person whose liberty is limited” (Feinberg 1990: xx). Skillnaden är att 
perfektionismen vill förbättra människors karaktär, medan (den starka) paternalismen vill förhindra 
(med tvång om det är nödvändigt) att personer skadar sig själva. 

72 Även om libertarianer och liberaler oftast är ense om att staten bör vara neutral gentemot individerna, 
skiljer de sig åt med avseende på hur omfattande makt staten bör ha i välfärdsfrågor som t.ex. ekono-
misk jämlikhet och sociala rättigheter. Se Kymlicka (1990) och Plant (1993). 
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till att samhället och dess medborgare tillägnar sig vissa dygder eller ka-
raktärsdrag, t.ex. intellektuell förmåga, sympati, tolerans, självbestäm-
mande” etc. Det som Bollinger kallar ”a general intellectual character” 
(Bollinger 1986: 124). Som synes är begreppet perfektionism förknippat 
med begreppen ”mänsklig karaktär” och ”dygd” (jfr Feinberg 1990: 
278). Joel Feinberg hävdar att  

 
According to the liberty-limiting principle we shall call ‘legal perfectionism’, it 
is a proper aim of the criminal law to perfect the character and elevate the 
taste of the citizens who are subject to it. Perfectionists claim, therefore, that it 
is always a good and relevant reason in support of criminal prohibition that it 
will make citizens better people. (Feinberg 1990: 277) 
 

Feinberg hävdar alltså att syftet med vad han kallar ”legal perfectio-
nism” är, att lagarna fyller funktionen att förbättra medborgarna utifrån 
vissa mål som rör medborgarnas karaktär. Vidare följer det från detta 
synsätt, att det från statens sida är ett gott skäl att inskränka medbor-
garnas frihet – om det förbättrar medborgarna i den önskade riktning-
en. Ronald Dworkin skriver följande om George Wills idéer (Will 
1978), som är en förspråkare av legal perfectionism: ”It is the job of 
government to define, achieve, and protect a society and public virtue … 
” (Dworkin 1978b: 18. Min kurs.). 

Det står nog klart att den typen av perfektionism som Feinberg och 
Dworkin refererar till, och vänder sig mot, inte är förenlig med de ar-
gument för yttrandefrihet som berörs i det här arbetet. För det första 
innebär ”legal perfectionism” en statlig 73 perfektionism (Kymlicka 1990: 
223) som går ut på att staten begränsar frihet, t.ex. yttrandefrihet, ut-
ifrån skäl som bygger på perfektionistiska ideal. Här är det alltså frågan 
om att staten bestämmer vad som är lämpligt att säga utifrån hur det 
passar ihop med de idealen. Det skulle t.ex. kunna vara så att marxistis-
ka åsikter inte tillåts, med skälet att de åsikterna hotar samhällets, och 
medborgarnas, mål vad gäller t.ex. dygdighet. Skälet för att inte tillåta 
vissa åsikter är alltså att man vill förbättra medborgarna i enlighet med 
vissa ideal och skydda dem från åsikter som är oönskade i enlighet med 
de idealen. 

Det är en stor skillnad mellan den statliga typen av perfektionism 
som redovisats ovan, som anser att det är staten, uttryckt genom lagar-
na, som ser vissa ideal som skäl för att inskränka frihet, och den typen 
av perfektionism som ser frihet som en förutsättning för att vissa ideal 

                                                           
73 Man kan även kalla statlig perfektionism för teleologisk perfektionism (Rawls 1971: 325ff., Plant 

1993: 84). 



 115

kan uppfyllas. Den senare typen av perfektionism är den liberala varian-
tens synsätt. Den liberala perfektionismen kan snarast ses som en sam-
hällelig 74 perfektionism (Kymlicka 1990: 223). Det betyder att det är i 
samhället som det skall avgöras om åsikter är rimliga eller ej, och inte att 
man är ”skyldig staten en sådan redogörelse för vilka värderingar man 
hyser” (Kymlicka 1990: 225, kursiv i orig.).  

Skiljelinjen går således mellan om man anser att frihet är en förut-
sättning för att vissa ideal i samhället kan utvecklas (t.ex. sanningssö-
kande eller toleranta individer) eller om man anser att idealen kommer 
först och sedan utgör en måttstock för vad som skall tillåtas eller ej. 
Det är emellertid viktigt att poängtera att liberaler inte är motståndare 
till perfektionistiska ideal per se. Feinberg skriver t.ex. att: ”a liberal can 
concede that, other things being equal, some forms of human life – 
those manifesting excellence of character – are intrinsically superior to 
others” (Feinberg 1990: 278). Det som liberaler är kritiska till är ”the 
reliance it places on the mechanisms of criminal law for this end” 
(Feinberg 1990: 278, Min kurs.). 

För sanningsargumentet stämmer ovanstående resonemang väl in. 
För sanningsargumentet är yttrandefrihet en förutsättning för att indi-
vider skall kunna bli kritiskt reflekterande och sanningssökande indivi-
der.75 Det är inte så att sanningsargumentet ”thinks less of human ex-
cellence, but rather that … [it] thinks more of human liberty … Rather 
liberty is an essential prerequisite for personal virtue” (Feinberg 1990: 
294). Frihet är alltså en förutsättning för att individer kan vara dygdiga, 
vilket är ett synsätt som är rakt motsatt det synsätt förespråkarna för 
statlig perfektionism omfattar, då dessa hävdar att full frihet endast kan 
tillåtas om individerna är dygdiga. Sanningsargumentet hävdar inte hel-
ler att individer är rationella men att idealet är att de ska kunna bli mer 
rationella. 

När det gäller demokratiargumentet är det framförallt inriktat på 
medborgardygder, såsom deltagande i offentliga angelägenheter och att 
individerna är välinformerade i offentliga frågor. På så sätt vilar demo-
kratiargumentet på perfektionism, men det är en perfektionism av 
samma slag som gäller sanningsargumentet, dvs. en samhällelig perfek-
tionism. Skälet för det är att argumentet uttrycker att utan yttrandefri-
het kan inte medborgarna tillägna sig de demokratiska karaktärsdragen. 

                                                           
74 I stället för samhällelig eller liberal perfektionism, som jag har valt att kalla det, kan man även an-

vända termen intuitionistisk perfektionism (jfr Rawls 1971: 325ff.). 
75 Somliga hävdar att Mills argument för politiskt deltagande (och yttrandefrihet) vilar på ett ”fullt ut-

vecklat karaktärsideal”, vilket består av (i) ”intellektuell överlägsenhet”, (ii) ”praktisk duglighet”, (iii) 
”moralisk mognad” samt  (iv) ”individualitet” (Malnes & Midgaard 1994: 222f.).  
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Utan ett fritt informationsflöde kan inte medborgarna delta på ett rim-
ligt sätt i offentliga och politiska angelägenheter. De kan t.ex. inte fatta 
goda beslut gällande den politik som förs i samhället, de kan inte på ett 
rimligt sätt fälla omdömen om politiska beslut är bra, de kan inte kriti-
sera de politiker de utsett, etc.  

Även när det gäller toleransargumentet kan det betraktas som per-
fektionistiskt. Kanske är det mer perfektionistiskt än sanning och de-
mokrati men frågan är om det ger uttryck för statlig, snarare än samhäl-
lelig perfektionism? Toleransargumentet menar att det är naturligt för 
människor att ogilla och i förlängningen även censurera sådant som av-
viker från dem själva, främst när det gäller idéer. Av det skälet rättfärdi-
gas yttrandefrihet utifrån tolerans, vilket är en dygd som ska motverka 
impulsen att censurera det avvikande. Toleransargumentet vilar alltså 
tydligt på ett ideal – den tolerante individen. Men, eftersom problemet 
rör den mänskliga naturen menar argumentet att lösningen ligger bor-
tom lagens räckvidd. Det är inte statens uppgift att fostra medborgarna, 
istället bör yttrandefrihet ses som ett medel för att samhället, och dess 
medborgare, skall bli tolerantare (Bollinger 1986: 120). I den meningen 
sker skapandet av idealet – tolerans – i samhället och inte i eller genom 
staten. Eller som Kymlicka uttrycker det: ”I en liberal stat finns möjlig-
heten till gemensam prövning av olika livsstilar [och åsikter] helt enkelt 
på nivån under staten …” (Kymlicka 1990: 225).  

Ett problem för toleransargumentet är dock att yttrandefrihet trots 
allt vilar på lagar och därmed är det ytterst staten som kan utforma in-
stitutionen yttrandefrihet i en önskad riktning, vilket i sin tur påverkar 
medborgarna på olika sätt. Bollinger är naturligtvis medveten om att 
yttrandefrihet är en institution som vilar på lagar men anser att impul-
sen att censurera inte försvinner för att staten förbjuder dessa impulser 
som finns inom varje individ. Censureringsimpulsen ligger djupt inom 
oss och motverkas bättre genom ett samhälle där individer själva lär sig 
att acceptera avvikande idéer.  

Till sist, autonomiargument I och II? Finns det även perfektionistis-
ka element i de argumenten? Om vi börjar med autonomiargument I så 
är det rättighetsbaserat och icke-konsekventialistiskt vilket betyder att 
det är antiperfektionistiskt snarare än liberalperfektionistiskt. Det beror 
på att argumentet uppfattar yttrandefrihet som en individuell rättighet, 
oberoende av dess eventuella konsekvenser; oberoende av om indivi-
den blir lyckligare eller förnuftigare. En sådan syn räknar bort sådant 
som karaktärsdaning och utvecklandet av dygder som viktigt för staten, 
individen eller samhället. Sådana ideal, vare sig de kommer från staten 
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eller samhället är irrelevanta och dessutom av ondo. Statlig perfektio-
nism är något ont som skall bekämpas, för att uttrycka det tydligt.  

Hur ligger det då till gällande den liberala perfektionismen? Vad är 
det som säger att autonomiargument I inte är förenligt med liberal per-
fektionism? Argumentet är främst intresserat av att lägga fokus på sta-
tens skäl för begränsningar av åsikter, för att respektera individerna 
som autonoma varelser, vilket implicerar att staten skall hållas utanför 
det konkreta utövandet av yttrandefrihet. Eftersom staten skall hållas 
utanför, lämnar det utrymme för att strävandet efter mänsklig fulländ-
ning kan ske i samhället istället. Eftersom autonomiargument I är influe-
rat av Rawls är det intressant att se vilken uppfattning han har. Rawls 
skriver att: 

 
While justice as fairness allows that in a well-ordered society the values of ex-
cellence are recognized, the human perfections are to be pursued within the 
limits of the principle of free association…They do not use the coercive appa-
ratus of the state to win for themselves a greater liberty…Perfectionism is 
[therefore] denied as a political principle. (Rawls 1971: 328f. Min kurs.) 

 
Det står klart att Rawls inte har något mot perfektionistiska ideal – bara 
de inte formuleras av staten och under förutsättning att de idealen är 
förenliga med lika frihet för alla. Min tolkning av det icke-
konsekventialistiska autonomiargument I är att det inte skulle motsäga 
Rawls synsätt. Det är upp till individerna att avgöra och således inte sta-
tens uppgift. Min tolkning är att argumentet bör tolkas så att liberal 
perfektionism är tillåten, däremot är statlig perfektionism bannlyst.  

Om man istället utgår från autonomiargument II är det kanske mer 
uppenbart att det är liberalt eller samhälleligt perfektionistiskt. Det be-
ror på att argumentet här kan tolkas som att konsekvensen av yttrande-
frihet är att den främjar individernas autonomi och rationalitet. Will 
Kymlicka hänvisar till Scanlons autonomiargument II och menar att 
perfektionistiska ideal som god karaktär och gott omdöme ”behövs för 
att man skall kunna fatta intelligenta beslut om vad som är värdefullt” 
(Kymlicka 1990: 225). Enligt min uppfattning vilar autonomiargument 
II på en liberal perfektionism eftersom argumentet uttrycker att de 
mest önskvärda egenskaperna hos en individ är autonomt och förnuf-
tigt tänkande. Yttrandefrihetens värde, enligt Scanlon, vilar på att den 
främjar individernas autonoma preferensbildning.  

Av argumenten delar sannings-, demokrati-, och toleransargumentet 
liberalperfektionistiska element. Men även autonomiargument II kan 
sägas ha ett sådant inslag. Däremot är det svårare att argumentera för 
att autonomiargument I har ett liberalperfektionistiskt inslag. Men, som 
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redovisats ovan, med hjälp av Rawls, är det inget hos det som motsäger 
liberalperfektionismen. 

Även om det har kunnat konstateras att alla argumenten avvisar stat-
lig, legal perfektionism, men är förenliga med samhällelig, liberal per-
fektionism, återstår ändå frågan om liberal perfektionism är det värde 
som bäst uttrycker varför yttrandefrihet bör eftersträvas.  

Den liberala perfektionismen ligger nära pluralismen i den meningen 
att den ”bekänner sig till moralisk pluralism, det vill säga att det finns 
många värdefulla relationer, engagemang och livsplaner som är ömsesi-
digt oförenliga” (Raz 1982; Plant 1993: 85). Vidare kan man se den här 
formen av perfektionism som ett socialt ideal (Feinberg 1990: 280). Det 
betyder, att i ett komplext, liberalt och demokratiskt samhälle kan det 
inte finnas ett perfektionistiskt ideal – utan många olika, vilka kanske är 
oförenliga. Feinberg uttrycker det på följande sätt: 

 
If a single conception of human perfection were satisfied or approached 
closely by everyone, we might have less helpful merchants, less skilled surgeons, 
less devoted scientists, and less effective generals. What we want from a friend 
is not always what we commend in a specialized professional. (Feinberg 1990: 
281, kursiv i original) 
 

Den liberala perfektionismen tycks alltså vara ett argument för att stär-
ka mångfalden av livsstilar och åsikter i ett samhälle. Problemet är då 
att värdet liberal perfektionism främst vilar på en uppfattning om frihet 
i allmänhet. Vad exakt hos det värdet är specifikt för yttrandefrihet? Kan 
man inte öka pluralismen på flera olika sätt, t.ex. genom religionsfrihet, 
föreningsfrihet, etableringsfrihet för företag, sexuell frihet, frihet att 
välja livsstil, frihet att flytta var man vill, etc. Även om värdet liberal 
perfektionism finns i argumenten för yttrandefrihet, förefaller det inte 
vara särskilt inriktat på det centrala yttrandefrihetselementet kommunika-
tion. Yttrandefrihetens funktion är inte främst att skydda en mångfald 
av livsstilar eller att skydda frihet i allmänhet, utan dess kärna rör en 
verksamhet som syftar till att kommunicera något, främst genom språk-
liga aktiviteter men även genom andra aktiviteter med samma syfte, 
t.ex. genom symboler som flaggor eller dylikt. Det tycks därmed som 
att liberal perfektionism inte uppfyller kravet att värdet bör vara speci-
fikt för yttrandefrihet. 

Joseph Raz, som är en förespråkare för att yttrandefrihet rättfärdigas 
genom liberal perfektionism, skriver också att: ”public expression is it-
self an element of several styles of life. Of course, this fact in itself is no 
argument for the special protection of free expression” (Raz 1994: 154, 
kurs. i original). Här synes Raz vara medveten om att det kan vara ett 
problem att basera rättfärdigandet av yttrandefrihet på liberal perfek-
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tionism, då det kan ses som ett värde som inte är relaterat till yttrande-
frihet i särskilt hög grad. Raz menar emellertid att yttrandefrihet 
rättfärdigas med utgångspunkt från att den tjänar syftena att (i) ”famil-
iarize the public at large with ways of life common in certain segments 
of the public”; (ii) ”reassure those ways of life are being portrayed that 
they are not alone …” samt som (iii) ”validation of the relevant ways of 
life. They give them stamp of public accountability” (Raz 1994: 155). 
Enligt min tolkning uttrycker Joseph Raz argument att yttrandefrihet 
främst motiveras utifrån ”people’s well being” (Ibid.: 156) och det är ett 
alltför vagt värde, som till stora delar kan motiveras på andra sätt än 
genom yttrandefrihet. Frederick Schauer menar t.ex. att den typen av 
argument  

 
can be a powerful argument for freedom in a very broad sense, but it tells us 
nothing in particular about freedom of speech. Freedom of speech under such 
a theory is merely a component part (or an instance) of that general Good that 
we call ‘freedom’ or ‘liberty’. (Schauer 1982: 58) 

 
Yttrandefrihet är, enligt Schauer, inte en frihet som rör frihet i allmän-
het. Och vidare, yttrandefrihet är inte en frihet som syftar till att skapa 
förutsättningar för pluralism i allmänhet. Den syftar möjligen till att ska-
pa mångfald när det gäller kommunikation. Eftersom yttrandefrihet kan 
tänkas vara gynnsam för att främja mångfald när det gäller kommunika-
tion ligger det nära till hands att tänka sig att kommunikativ pluralism 
är gynnsam för perfektionistiska ideal, men det skall snarast ses som en 
bieffekt av pluralistisk kommunikation – inte som dess mål.  

Det är också värt att närmare undersöka den liberala perfektionis-
mens förenlighet med idealtypen kollektivt gott. Den liberala perfektio-
nismen går väl ihop med subjektstyngdpunkten lagd på mottagaren, 
och en samhällsfilosofisk tyngdpunkt som vilar på samhällsorientering, 
eftersom den uttrycker att det är där de perfektionistiska idealen bör 
skapas – inte i och genom staten. Den liberala perfektionismen passar 
även väl ihop med den normativa argumentationslinjen konsekventia-
lismen, vilket vi kan se hos de analyserade argumenten. Även när det 
gäller kravet på välinformerade, upplysta medborgare, finns det ingen-
ting hos den liberala perfektionismen som skulle motsäga det. Joseph 
Raz, t.ex. argumenterar för att hans perfektionistiska argument är av 
godo för den demokratiska medborgaren (Raz 1994: 151f.). Även John 
Stuart Mill har ett liknande synsätt, där han argumenterar för att demo-
kratin och det demokratiska deltagandet är stimulerande för individer-
nas karaktär (Malnes & Midgaard 1994: 222ff.).  
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För att avsluta diskussionen kring den liberala perfektionismen kan 
vi se att det finns mycket som talar för den. Den är för det första fören-
lig med konsekventialismen, den går även ihop med samhällsorientering och 
den fungerar även med avseende på tyngdpunkten lagd på mottagarna. 
Liberal perfektionism och det tredje kravet kollektivt gott är således 
förenliga med varandra. Dessutom passar den ihop med det fjärde kra-
vet, dvs. upplyst förståelse, då en förutsättning för att den förståelsen 
skall uppstå är att individer får tillgång till olika ståndpunkter och per-
spektiv, något som den liberala perfektionismen vidhåller är centralt. 

Det enda kravet som liberal perfektionism inte lever upp till är kra-
vet på att vara ett värde som är specifikt för yttrandefrihet. Därmed kan 
liberal perfektionism kanske tjäna som ett rättfärdigande värde för ytt-
randefrihet. Som vi senare skall se kommer det dock inte att hålla streck 
i konkurrens med autonomi och pålitlig kommunikationsprocess.  

Autonomi 
Ett värde som skulle kunna ses som gemensamt för argumenten är au-
tonomi.76 Det låter kanske märkligt när jag sedan tidigare hävdat att 
Scanlons autonomiargument inte tillsammans eller var för sig kan ses 
som tillräckliga för att rättfärdiga yttrandefrihet. Dock är det möjligt att 
ge goda skäl för att argumenten ger stöd för att yttrandefrihetens cen-
trala funktion är att skapa förutsättningar för autonomi. Om så är fallet 
får värdet autonomi en starkare grund som rättfärdigande, än om det 
endast skulle finnas med i ett argument.  

En relevant fråga är om inklusionsvärdet autonomi skiljer sig åt från 
de två autonomiargumentens syn på autonomi. Om det inte gör det på 
något avgörande sätt är det ett argument för att värdet autonomi i sig 
själv inte är tillräckligt, eftersom autonomiargumentens värden inte en-
samma bedöms som tillräckliga för att rättfärdiga yttrandefrihet. En 
andra fråga är vilken typ av autonomi det är frågan om. En tredje fråga 
är hur argumenten uppfattar problematiken som vi var inne på gällande 
autonomiargumenten: Om autonomi betraktas som ett konsekventialis-
tiskt värde eller om autonomi ses som ett intrinsikalt värde. Vid den 
konsekventialistiska synen är autonomi något som skapas genom ytt-
                                                           
76 Jag är medveten om att det kan vara problematiskt att använda samma term – dvs. autonomi – om jag 

avser olika saker med begreppen. Jag har dock inte funnit några bättre termer för Scanlons, respektive 
det inklusionsvärde som också benämns som autonomi. När det gäller ”autonomi” hos autonomiar-
gument I & II avses autonomi såsom respektive argument uttrycker det. Med inklusionsvärdet ”Auto-
nomi” avses autonomi i bredare bemärkelse, som någon form av autonomi som är gemensam för de 
fem argumenten.  
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randefrihet. Det synsättet uttrycker att yttrandefrihetens konsekvenser 
främjar individers autonomi.  

Om det istället är en intrinsikal syn på autonomi, innebär det att ut-
gångspunkten är individen måste behandlas som autonom, vilket ger skäl 
för att individerna bör få yttra sig fritt. Den uppfattningen ger uttryck 
för att individer måste bli respekterade som autonoma, eftersom de har 
ett intresse av att få uttrycka sina åsikter utan att bli hindrade. Om de 
blir hindrade kränks deras rätt till att behandlas som autonoma indivi-
der. 

Vi kan starta med att undersöka olika typer autonomi, där endast en 
variant kan betraktas som autonomi i reell mening. För det första kan 
vi skilja på fyra olika uppfattningar när det gäller frihet att handla: (i) 
negativ frihet, (ii) självbestämmande, (iii) autoarki 77 samt (iv) autonomi 
(Gray 1996: 73ff.).  

Om man hävdar att det inte finns några hinder för en handling av 
något slag, varken från andra människor eller från lagar, är det ett ut-
tryck för negativ frihet. En person som inte hindras på det sättet är här 
betraktad som fri.  

En person som är självbestämmande, å andra sidan, handlar fritt om, 
och endast om, hon på ett rationellt sätt överväger de olika handlingsal-
ternativen innan hon handlar efter bästa förmåga. Skillnaden mellan 
negativ frihet och självbestämmande är främst att den förra inte kräver 
något av personen; även en viljelös och apatisk person är fri att handla 
så länge det finns frånvaro från hinder. När det gäller den självbestäm-
mande personen är det ett krav att personen ifråga använder sitt för-
stånd innan handlingen utförs. En handling utan tanke är alltså inte ett 
uttryck för självbestämmande. Dock finns det ett problem. En handling 
kan vara självvald även om personen är utsatt för tvång eller hot. Även 
om en person är utsatt för tvång så är handlingen självbestämd om per-
sonen ändå kan handla i enlighet med sitt förnuft. 

Den tredje varianten – autoarki – ställer högre krav på en handling 
för att kunna betraktas som fri. Det som krävs här är att en person inte 
bara använder sin rationalitet för övervägande, det krävs även att det är 
frånvaro från både hinder och tvång av olika slag.  

Till sist, autonomi. Vilken är skillnaden mellan autoarki och autono-
mi? En person som är autonom har lyckats frigöra sig, inte bara från 
hinder och tvång, utan även från rådande uppfattningar och traditioner. 
Gray skriver att: 

 
                                                           
77 Autoarki ses här som synonym till ”självstyrande” eller ”self-government”. 
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An autonomous agent must also have distanced himself in some measure 
from the conventions of his social environment and from the influence of the 
persons surrounding him. His actions express principles and policies which he 
himself ratified by a process of critical reflection. (Gray 1996: 74) 

 
Gray uttrycker att det är högt ställda krav på en individ för att kunna 
betraktas som autonom. Enligt min uppfattning bör autonomi, som 
Gray uttrycker det, främst ses som ett ideal att sträva mot snarare än ett 
vanligt förekommande tillstånd hos personer och kollektiva aktörer. 

Efter denna begreppsgenomgång är det dags att undersöka om ar-
gumenten verkligen betraktar autonomi som ett värde som ger skäl för 
varför yttrandefrihet är värdefull. Och även om autonomi verkligen är 
ett sådant värde återstår även att undersöka huruvida det värdet är för-
enligt med de krav jag ställde upp tidigare.  

Sanningsargumentet brukar vanligen förknippas med värdet sanning 
men frågan är om inte autonomi är ett värde som är minst lika centralt. 
I det förra avsnittet – om liberal perfektionism – hävdade jag att san-
ningsargumentet ser yttrandefrihet som en förutsättning för att indivi-
der skall kunna bli, och vara, rationella individer. Detsamma gäller för 
autonomi. Sanningsargumentet ser yttrandefrihet som en nödvändig 
förutsättning för individers uppnående av autonomi. Det finns en klar 
koppling mellan å ena sidan perfektionistiska ideal, t.ex. den rationella 
individen, och å andra sidan idealet autonoma individer. I fallet med au-
tonomiargumentet märks detta också tydligt, när det hävdas att rationa-
litet och autonomi hör ihop. Även i begreppsdiskussionen ovan länkas 
rationalitet, som förmågan att förnuftigt överväga handlingsalternativ, 
till egenskapen autonomi.  

John Gray menar att autonomi är ett kärnvärde för sanningsargu-
mentet. Gray skriver att ”I think we are on firm ground if we include 
an ideal of personal autonomy among Mill’s most fundamental com-
mitments” (Gray 1996: 78). Tidigare har jag också hävdat att sannings-
argumentet vilar på en kausal relation där sanning leder till kunskap, 
vilket leder till framsteg, som i sin tur leder till lycka. Gray skriver att:  

 
Mill saw progress, not in terms of the mass manufacture of any one type of 
human being, but as the promotion of the growth of the powers and capaci-
ties of autonomous thought and action. (Gray 1996: 85) 

 
Grays användning av termen ”framsteg” tolkas här som att individernas 
kapacitet för självständigt tänkande får möjlighet att växa. Gray tolkar 
alltså Mill så att om människors kapacitet för autonomi kan öka, leder 
det till att människor också blir lyckliga, då de får möjlighet att använda 
sitt förnuft i största möjliga utsträckning, utan inblandning från hinder, 
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tvång och vanföreställningar. Jag anser att frihet för sanningsargumen-
tet alltså är något mer än enbart negativ frihet. Men det är också något 
mer än självbestämmande och autoarki. Frihet är att kunna frigöra sig 
från tvång, traditioner, andra individers åsikter, och bilda sig en egen 
uppfattning.78 I den betydelsen vilar sanningsargumentet på den högsta 
formen av autonomi. 

Vi lämnar nu sanningsargumentet och undersöker istället demokra-
tiargumentets syn på autonomi. Demokratiargumentet är främst inriktat 
på någon form av autonomi relaterad till politiska och offentliga ange-
lägenheter. Genom yttrandefrihet skapas det möjligheter för kommuni-
kation mellan medborgarna och de styrande. Medborgarna är inte ”self-
governing” om de inte kan kommunicera med dem som styr dem.  

Demokratiargumentets huvudbegrepp är ”self-government” och det 
ligger nära ”autonomi”. Det finns dock en oenighet huruvida begrep-
pen är synonyma eller om de betecknar olika saker. En del hävdar att 
de betecknar samma sak (Dinstein 1981; Harrison 1993), medan andra 
hävdar att så inte är fallet (Lapidoth 1997). Lapidoth, t.ex., hävdar att 
självstyre täcker ett smalare område än autonomi; autonomi är med 
andra ord något mer än bara självstyre. Gray tycks påstå något liknande 
vid begreppsgenomgången ovan, då han argumenterade för att autoarki 
(självstyre) inte är detsamma som autonomi, utan att det snarare är en 
mer inskränkt form av frihet.  

Det tycks alltså som att demokratiargumentet främst uppehåller sig 
vid autoarki, medan sanningsargumentet har autonomi som ideal. En 
viktig skillnad mellan sanningsargumentet och demokratiargumentet är 
att den senare främst är intresserad av självstyre gällande offentliga och 
demokratiska angelägenheter, medan den förra är fokuserad på auto-
nomi inom i princip alla möjliga områden för individen.79 Men även om 
det verkar vara på det sättet spelar det kanske en mindre roll – båda ar-
gumenten tycks ändå ha någon form av autonomiideal som mål – och i 
båda fallen är yttrandefrihet ett medel för att uppnå detta. 

Hur är det då med toleransargumentet? Kan även det argumentet 
sägas vila på ett autonomiideal? Argumentet uttrycker att yttrandefrihe-
tens funktion är att verka för att alla åsikter får komma fram, även de 
åsikter som betraktas som ”konstiga”, ”farliga” eller ”omoraliska”. Ge-
                                                           
78 Man kan dock ställa sig den kritiska frågan om ”min uppfattning” verkligen är min uppfattning. Den 

kan ju vara betingad av andras uppfattningar, t.ex. genom socialisation i tidig barndom. Ett tänkbart 
svar på den invändningen är att vid en hög grad av autonomi är förutsättningarna goda för att indivi-
den är kapabel att kunna ifrågasätta de uppfattningar man har och därefter behålla eller förkasta dem.  

79 Med Rawls terminologi uttrycker Mill en syn på autonomi som kan betecknas som ”moral autono-
my”, medan Meiklejohn uttrycker en form av autonomi som kan benämnas som ”political autonomy” 
(Rawls 1996: xliv-xlv). 
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nom att individer får komma i kontakt med sådana åsikter är tanken att 
de skall bli mer toleranta. Dessutom utvecklas individernas intellekt och 
karaktär. Frågan är här om detta har med autonomi att göra? En välvil-
lig tolkning utifrån Grays diskussion kring autonomi kan kanske besva-
ra detta.  

Gray menar att autonomi är något mer än frånvaro från hinder och 
tvång, det innebär också att förnuftet är inkopplat vid valsituationer 
men inte bara det; en autonom individ har dessutom frigjort sig från 
vedertagna uppfattningar och istället bildat sig en egen uppfattning 
grundad på kritiskt övervägande. Toleransargumentet uttrycker i an-
slutning till detta att yttrandefrihet inte enbart fyller funktionen att 
främja tolerans – utan syftar även till att främja ”a general intellectual 
character”, där tolerans är en central komponent (Bollinger 1986: 124). 
En sådan individ, med de egenskaperna, förefaller även kunna ses som 
autonom till stor del, eller åtminstone självstyrande. Det ser alltså ut 
som att även toleransargumentet vilar på en tanke om autonomi. Men, 
tolerans och autonomi är ju inte samma sak. En tolerant person behö-
ver inte vara autonom, och en autonom person är inte nödvändigtvis 
tolerant. En person kan mycket väl göra sig fri från vedertagna upp-
fattningar och utifrån rationella överväganden ta till sig en rasistisk 
övertygelse, som inte är tolerant (Dworkin 1988: 21ff.). 

Även om det inte finns någon klar begreppslig koppling mellan tole-
rans och autonomi, innebär det nödvändigtvis inte att toleransargumen-
tet inte har någon form av autonomiideal. Det förefaller som att tole-
ransargumentet, välvilligt tolkat, snarare passar ihop med Grays auto-
nomibegrepp än med autoarki. Genom att få del av olika typer av åsik-
ter, som man kanske annars inte hade fått vetskap om, kan man frigöra 
sig från de traditionella uppfattningarna i samhället. Låt säga att ett 
samhälle vilar på åsikter och idéer som främst bygger på heterosexuella 
normer, och att de också tas för givna. Om även avvikande åsikter till-
låts, vilka vilar på andra normer, är det mer sannolikt att det finns per-
soner som kritiskt värderar de nya åsikterna och kanske kommer fram 
till att de är rimligare. I så fall har en person kommit fram till en stånd-
punkt ”by a process of critical reflection” (Gray 1996: 74). Det förefal-
ler alltså som att huruvida en person är autonom snarast beror på hur 
man kommer fram till något och inte vad man kommer fram till. Som 
nämnts ovan kan ju en person agera och resonera autonomt men nå 
fram till t.ex. rasistiska övertygelser som kan betraktas som intoleranta.  

När det gäller Scanlons båda autonomiargument är det naturligt att 
värdet autonomi står i centrum. Men vilken typ av autonomi är det frå-
gan om, utifrån de fyra distinktionerna? Som tidigare nämnts är auto-
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nomiargumentet besvärligt då Scanlon har utformat två versioner som 
skiljer sig åt med avseende på argumentationslinjen. Jag kom till slut 
fram till att autonomiargument II vilar på en konsekventialistisk argu-
mentationslinje och därmed är instrumentellt i betydelsen att yttrande-
frihet är ett viktigt medel för att främja medborgarnas kapacitet att vara 
autonoma. Jag fastslog även att autonomiargument II uttrycker att vi 
har ett allmänintresse av att få tillgång till en pålitlig kommunikations-
miljö som främjar vår autonoma preferensbildning.  

När det gäller autonomiargument I och dess autonomiuppfattning 
uttrycker Scanlon att ”The requirements of autonomy as I have so far 
described them are extremely weak” (Scanlon 1972: 216). En autonom 
person är, enligt Scanlon, en person som inte kan  

 
… accept without independent consideration the judgement of others as to 
what he should do or believe. He may rely on the judgement of others, but 
when he does so he must be prepared to advance independent reasons for 
thinking their judgement likely to be correct, and to weigh the evidential value 
of their opinion against contrary evidence. (Scanlon 1972: 216.) 

 
Gerald Dworkin hävdar att det finns två möjliga tolkningar av autono-
mi i citatet från Scanlon – en ”svag” och en ”stark” (Dworkin 1988: 
27). En svag syn på autonomi är fullt förenlig med synen att en person 
som självständigt kommer fram till att han gynnas av att handla utifrån 
hur andra tycker att han bör handla är autonom. Det är alltså frågan om 
en autonom person så länge personens beslut att styras, av vad andra 
tycker är lämpligt, är frivilligt och självständigt. Scanlon skriver att: 

 
Such an agreement is not obviously irrational, nor, if entered into voluntarily, 
for a limited time, and on the basis of the persons own knowledge of himself 
and those he proposes to trust, does it appear to be inconsistent with his 
autonomy. (Scanlon 1972: 216.) 

 
Scanlons syn på autonomi förefaller här vara ”svag” – även en person 
som lever sitt liv, styrd av andra, är autonom om det beslutet är själv-
valt. Frågan är då om detta är ”autonomi”? Snarare är det att betrakta 
som ”autoarki” (Gray 1996: 74). Problemet är att man även kan tolka 
Scanlons autonomiargument I så att det uttrycker ”stark autonomi” om 
man tolkar ”accept without independent consideration the judgement 
of others” (Scanlon 1972: 216) så att det främst är ordet ”judgement”, 
snarare än ”others” som utgör tyngdpunkten i argumentet (Dworkin 
1988: 27). Det är ju en viss skillnad mellan att acceptera något utifrån 
ett argument eller att acceptera något från det faktumet att någon annan 
säger det. Det förra är ett uttryck för ”stark” autonomi medan det sena-
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re kan betraktas som ”svag” autonomi. En person är autonom i högre 
grad om hon böjer sig för argument, än om hon viker sig för det blotta 
faktumet att en viss person säger det (då är det besvärligt att kalla det 
autonomi men problematiskt att även se det som autoarki).  

Det förefaller som att Scanlons autonomiargument I är motsägelse-
fullt. Man kan påstå att det både har en svag och stark syn på autonomi. 
Den är svag eftersom den inte ställer så höga krav på individerna för att 
betraktas som autonoma. Men den kan också ses som stark om indivi-
den, som Scanlon skriver, ”rely on the judgement of others” när hon le-
ver och handlar (Scanlon 1972: 217. Min kurs.).  

När det gäller Scanlons autonomiargument II handlar det inte så 
mycket om yttrandefrihet som garant för individernas rätt att vara au-
tonoma individer, utan snarare om yttrandefrihetens konsekvenser för 
att skapa ”a good environment for the formation of one’s beliefs and 
desires” (Scanlon 1979: 527). Som tidigare har nämnts (i avsnittet om 
autonomiargument II, kap. II) är även denna version motsägelsefull 
men här gäller det främst frågan om huruvida autonomi ska värderas 
som något gott i sig själv, eller om autonomi har ett instrumentellt vär-
de – det är då ett värde som är bra för något annat, t.ex. effektiv mål-
uppfyllelse eller lycka (jfr Buchanan 1979). När det gäller denna version 
bör den, enligt min tidigare argumentering, uppfattas som instrumentell 
när det gäller värderingen av autonomi.  

Det är tydligt att autonomiargument II omfattas av en svag form av 
autonomi. Scanlon skriver ingenstans om vilka krav som ställs på indi-
viden för att vara autonom, utan endast om vad som skapar förutsätt-
ningar för autonomt handlande, vilket vagt uttrycks som: ”have our be-
liefs and desires produced by processes that are reliable” (Scanlon 1979: 
526). Scanlon menar att övertygelser som är ett resultat av otillförlitliga 
processer, t.ex. subliminal marknadsföring och manipulation, inte heller 
är övertygelser som vi skulle önska att vi hade om vi själva fick be-
stämma. Snarare är det så att: ”We prefer to be aware of how we are 
being affected partly because this critical awareness increases the reli-
ability of the process” (Scanlon 1979: 526).  

När det gäller Scanlons autonomiargument II är det alltså processen, 
som yttrandefrihet möjliggör, som är det primära, och han gör anta-
gandet att yttrandefrihet medför goda konsekvenser, i termer av auto-
nom preferensbildning, i det långa loppet. Frågan är då om Scanlons 
autonomiargument II främst handlar om det som främjar autonomi, 
dvs. processen, eller om det är det som är resultatet av processen, dvs. 
autonomi, som är i fokus. Jag tolkar argumentet så att processen är cen-
tral genom att den främjar resultatet autonomi. Båda är nödvändiga, 
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med andra ord. Det är viktigt att understryka att autonomiargument II 
tidigare har tolkats så att autonomi bör ses som ett allmänintresse. In-
dividerna äger ett allmänintresse av en process som främjar autonomi. 
Värdet av att vara autonom är alltså inte enbart ett enskilt intresse – det 
är viktigare än så. 

Slutligen, Scanlons båda autonomiargument har autonomi som 
grund för rättfärdigandet av yttrandefrihet. Det är dock främst en syn 
på autonomi som ganska svag eller oprecis, vilket gäller Scanlons båda 
versioner. Därmed kan man ställa sig frågan om det egentligen är ett 
autonomiargument och inte ett ”autoarkiargument”, eftersom svag au-
tonomi inte nödvändigtvis behöver skilja sig från autoarki. Då demo-
kratiargumentet snarare uttrycker autoarki än autonomi och autonomi-
argument I ”was very much influenced by Meiklejohn’s views” (Scan-
lon 1979: 530), ligger det nära till hands att betrakta även autonomiar-
gument I på samma sätt. Men när det gäller demokratiargumentet häv-
dade jag att det kanske inte spelar så stor roll, då det argumentet ändå 
tycks ha någon form av autonomiideal som mål.  

Vi kan nu avsluta diskussionen om huruvida autonomi är ett värde 
som är möjligt att se som gemensamt från alla argumenten, och därmed 
är ett inklusivt värde som kan användas för att rättfärdiga yttrandefri-
het. Svaret är nog att autonomi kan ses som ett sådant värde (om man 
gör en mindre strikt tolkning av autonomi, vill säga). Sanningsargumen-
tet kan tolkas så att yttrandefrihet medför att individernas kapacitet för 
autonomt och självständigt tänkande kan växa. Demokratiargumentet 
är smalare då det främst är fokuserat på autonomi kopplat till offentliga 
frågor, men tolkas så att det har en form av autoarki som generell 
grund. Även när det gäller toleransargumentet kan man uppfatta det 
som att det i grunden rättfärdigar yttrandefrihet utifrån autonomi. Här 
är det frågan om att yttrandefrihet rättfärdigas genom dess kapacitet för 
att skapa ett samhälle med toleranta och autonomt tänkande individer. 
När det gäller autonomiargument I och II kan man få fram en svag 
form av autonomi som grund för yttrandefrihet, oavsett om man be-
traktar autonomi ur ett icke-konsekventialistiskt eller konsekventialis-
tiskt perspektiv.  

En fråga återstår dock ännu; även om autonomi synes vara ett starkt 
inklusionsvärde för yttrandefrihet behöver det inte vara förenligt med 
de krav jag ställde upp. Vi kan ta upp dessa krav i tur och ordning. För 
det första finns det i alla argumenten och klarar således krav 1. För det 
andra uppfyller autonomi krav 2 med dess tre punkter. När det gäller 
krav 3 är det vanligt att autonomi förknippas med idealtypen individuell 
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rättighet (och således även begreppet ”individualism”) i bred mening80 
snarare än kollektivt gott och det är därmed oklart huruvida det klarar 
det kravet. Det förefaller dock inte vara så att argumenten ger uttryck 
för att autonomi relateras till individers intresse snarare än allmänintres-
set. Om så skulle vara fallet blir det oklart om autonomi är förenligt 
med krav fyra – upplyst förståelse – eftersom jag redan har bedömt att 
upplyst förståelse främst kan knytas till allmänintresset. När det exem-
pelvis gäller autonomiargument II ses autonomi som ett allmänintresse. 
De övriga argumenten, förutom autonomi I, är troligen också möjliga 
att tolka på samma sätt. Istället för att reda ut detta här kommer jag att 
diskutera autonomi i relation till de kraven i slutet av nästa avsnitt. 

Min lösning är således inte att avfärda autonomi som rättfärdigande 
värde då det är tydligt att det inklusiva värdet autonomi spelar en cen-
tral roll i argumenten för yttrandefrihet. Min idé är istället att visa att 
det finns ett annat inklusivt värde hos argumenten som ännu bättre upp-
fyller de kraven jag ställt än vad autonomi gör. Jag hävdar att det värdet 
är pålitlig kommunikationsprocess. När jag har behandlat pålitlig kom-
munikationsprocess kommer jag att jämföra det med autonomi och 
avge mitt svar. 

Pålitlig kommunikationsprocess 
Här vill jag visa att argumenten vilar på idén att yttrandefrihet syftar till 
att skapa en pålitlig kommunikationsprocess. Jag har sedan tidigare vi-
sat att Scanlons autonomiargument II anknyter till en form av pålitlig 
kommunikationsmiljö samt att Schauer också tycks göra det. Schauer 
skriver t.ex. följande om det som han hävdar är gemensamt för yttran-
defrihetsteori och modern politisk teori: “the persistent vision is of a 
process of a engaged public communication more likely than any alter-
native to produce sound results”(Schauer 1994: 5). Scanlons formuler-
ing lyder så här: ”What we should want in general is to have our beliefs 
and desires produced by processes that are reliable…” (Scanlon 1979: 
526). Dessa båda tänkare uttrycker tydligt vad jag har valt att kalla ”på-
litlig kommunikationsprocess”. För Scanlons del utgår han från indivi-
dens intresse av en pålitlig kommunikationsmiljö, medan Schauer ut-

                                                           
80 Gerald Dworkin skriver t.ex. ”It is not difficult to understand how the conception of autonomy that 

emphasizes substantive independence is connected with ideas of rugged individualism” (Dworkin 
1988: 28). Gaylin och Jennings är kritiska till att autonomibegreppet idag är alltför knutet till indivi-
dualism. De skriver: “Autonomy forgets that the human being is incomplete without the mutuality of 
others” (Gaylin & Jennings 2003: 253). 
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trycker att idén om en pålitlig kommunikationsprocess är gemensam för 
såväl yttrandefrihetsteori som modern politisk teori.  

På vilket sätt skiljer sig min ”pålitliga kommunikationsprocess” från 
Scanlons och Schauers? Det förefaller ju inte vara något särdeles origi-
nellt eller nytt att påstå att pålitlig kommunikationsprocess är ett cent-
ralt värde för yttrandefrihetsteori. Skillnaden är för det första att jag vill, 
till skillnad från Scanlon, belägga att idén om en pålitlig kommunika-
tionsprocess är något som är gemensamt för samtliga argument i studi-
en. Scanlons idé berör ju endast hans argument, han anknyter inte till 
andra för att belägga sin tes. För det andra skiljer jag mig från Schauer i 
betydelsen att jag verkligen vill belägga idén om pålitlig kommunika-
tionsprocess. Schauer visar inte det han påstår, han bara påstår att det 
finns något gemensamt. För det tredje kommer jag att utveckla idén om 
pålitlig kommunikationsprocess genom att utföra en form av operatio-
nalisering med hjälp av Cass Sunsteins (2001, 2002) idéer för att lättare 
kunna belägga att argumenten verkligen äger en gemensam idé om att 
yttrandefrihet rättfärdigas med utgångspunkt från värdet pålitlig kom-
munikationsprocess.  

Innan jag börjar med att undersöka argumenten ska jag diskutera 
kring vad som här avses med termerna ”pålitlig”, ”kommunikation” 
samt ”process”.  

När det gäller den första termen, dvs. ’pålitlig’, är dess allmänna be-
tydelse ”tillförlitlighet”.81 Här kommer jag främst att diskutera termen 
pålitlighet utifrån den filosofiska vetenskapsteorin.82 Det finns två syn-
sätt på pålitlighet som är av relevans här. För det första kan man tala 
om (i) en metod som präglas av perfekt pålitlighet. En sådan metod, för-
utsatt att den tillämpas på ett korrekt sätt, leder alltid till säker kunskap. 
Jonathan Dancy illustrerar detta synsätt gällande perfekt pålitlighet:  
”We may mean by ’reliable’ that a suitable method, if properly fol-
lowed, is perfectly reliable and never leads to a false belief” (Dancy 
1985: 31). Problemet med perfekt pålitlighet är att ”pålitlighet” här sä-
ger att en viss metod alltid leder till t.ex. kunskap. Resonemanget förut-
sätter dels att metoden som används är pålitlig, dels att de individer 
som tillämpar metoden gör det på ett riktigt sätt. Men människor gör 
misstag, både när det gäller val av metod och tillämpningen av metod, 

                                                           
81 I den kvantitativa metoddiskussionen betecknas ”reliabilitet” som ”frånvaro av slumpmässiga eller 

osystematiska fel” (Esaiasson m.fl. 2003: 67f.). Även om min diskussion inte är relaterad till kvantita-
tiva metoder pekar Esaiasson m.fl. på att just pålitlighet eller tillförlitlighet är centralt för begreppet 
”reliabel”.  

82 I svenska vetenskapsteoretiska sammanhang används ofta termen ’reliabilitet’. Jag väljer istället att 
använda ordet ’pålitlig’, även om de två orden har samma betydelse. 
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och då innebär det att perfekt pålitlighet endast kan vara ett ideal att 
sträva mot och inte det vanligt förekommande.  

För det andra kan man tala om (ii) pålitlighet i en svagare och all-
männare variant (Dancy 1985: 32f.). Dancy skriver att en metod är på-
litlig om den visar sig fungera i de flesta fall. Att en metod är allmänt pålitlig 
betyder då att man flyttar fokus från de fall där metoden misslyckats 
och uppmärksammar istället de lyckade fallen där metoden fungerade, 
t.ex. ledde till ny kunskap. Vi kan kalla denna form av pålitlighet för 
imperfekt pålitlighet. 

Även John Rawls för en diskussion som anknyter till Dancys reso-
nemang. Även Rawls tycks göra en distinktion mellan perfekt och im-
perfekt pålitlighet. För det första skiljer även Rawls på ”perfect procedu-
ral justice”, t.ex. proceduren för att dela en kaka rättvist, och ”imperfekt  
procedural justice”, t.ex. en rättegång (Rawls 1996: 422, min kurs.; 
Rawls 1971: 85f.). För det andra ger Rawls oss ett konkret exempel på 
en imperfekt pålitlig procedur.83 Han skriver:  
 

The same is true of a criminal trial, which is a case of imperfect procedural jus-
tice. It is imperfect because no trial procedure, however just and effective the 
law arranges – with its rules of evidence and the rights and duties of the par-
ties, all reasonably laid out – can be guaranteed to convict the accused if and 
only if the accused has committed the crime. (Rawls 1996: 422)  

 
Rawls framhåller att även i de bästa rättssystemen händer det att indivi-
der döms för brott de inte begått och frias för brott de troligen har ut-
fört. Ändå håller vi kvar vid rättssystemet, eftersom det oftast, men inte 
alltid, fäller skyldiga och friar oskyldiga 

Här innebär detta, att trots att metoden inte fungerar i vissa fall, så 
visar det sig att den trots allt fungerar för det mesta, och det är tillräck-
ligt för att hålla kvar vid metoden. På det sättet bör alltså pålitlighet be-
traktas här – som imperfekt men inte perfekt pålitlighet. Eller, med 
andra ord: som en metod som präglas av tillräcklig men inte maximal 
pålitlighet.  

När det gäller den tredje termen, dvs. ”process”, är det också nöd-
vändigt att göra några preciseringar. Vi kan jämföra termen ’policy’ i re-
lation till termen ’policyprocess’. Inom policyforskningen hävdar 
många att ”policy”, vilket här står för offentliga riktlinjer tillkomna 
inom stat, landsting och kommun, inte är en enskild åtgärd i första 

                                                           
83 Även om Rawls skriver om procedural rättvisa är det tydligt att han anknyter till perfekt och imper-

fekt pålitlighet. Rawls använder även termerna ”pure procedural justice” när det gäller fall av ”perfect 
procedural justice” (Rawls 1971: 85f.). 
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hand, utan ska ses som en kedja av en mängd åtgärder och beslut. Den 
kedjan av beslut bildar en policyprocess, där hela processen formar en 
policy (jfr Premfors 1989; Palumbo & Calista 1990; Lundquist 1992; 
Turner 1997 samt Colebatch 1998). Genom att betrakta politik som en 
process ser man också politiken ur ett helhetsperspektiv, snarare än att 
enbart betrakta de ingående delarna som separata och avgränsade från 
varandra. Naturligtvis finns det ett värde i att göra analyser av besluts- 
eller implementeringsfaser men det kan vara en nackdel ur helhetssyn-
punkt då de i praktiken hänger samman.  

En process, sedd ur det perspektivet, kan naturligtvis betraktas som 
något som har en start och ett slut, men i praktiken är det en företeelse 
som inte har ett egentligt slut då det hela tiden sker återkopplingar och 
utvärderingar mellan de ingående delarna. Det är också på det sättet 
som process betraktas här: Som en företeelse med en mängd ingående 
delar och faser, där det sker en fortlöpande kommunikation mellan de-
larna, vilket fortgår utan ett klart avgränsat slut. Den offentliga kom-
munikationen i en demokrati kan placeras in här. Det är en process 
utan slut – en ”ongoing discussion” (Campbell 1994: 38). 

Den andra termen, dvs. ”kommunikation”, refererar till en mängd 
olika saker. Här skall det tryckas på några centrala element. Termen 
”kommunikation” inbegriper information, som förmedlas på olika sätt 
mellan avsändare och mottagare. Information kan alltså kommuniceras 
på många olika sätt: Genom muntligt prat i ett samtal på torget eller i 
en diskussion i radio eller tv; genom skrift via böcker och tidningar; ge-
nom bilder via konst och film; genom symboler som flaggor, kläder 
och smycken; genom ”tysta” demonstrationer och marscher samt ge-
nom ljud och musik (Schauer 1982: 92ff.). Kommunikation innebär 
alltså inte enbart språkliga aktiviteter, t.ex. att kommunicera genom tal 
eller skrift, utan även icke-språkliga aktiviteter, t.ex. via bilder eller tysta 
demonstrationer. Det gemensamma för de ovan uppräknade elementen 
är att det är någon form av information eller idéer som kommuniceras, 
oavsett medium för kommunikationen.  

Nu kan vi knyta termerna ’kommunikation’ respektive ’process’ till 
varandra på ett rimligt vis. Frederick Schauer skriver om “a process of 
engaged public communication” (Schauer 1994: 5). Citatet uttrycker 
också min tanke om att knyta ”process” till offentlig, demokratisk 
kommunikation. En kommunikationsprocess är en process som består 
av offentlig kommunikation, eller som Schauer skriver på annan plats: 
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En process bestående av ”discourse, dialogue and public deliberation” 
(Schauer 1994: 5).84  

 Att förbinda yttrandefriheten med offentlig kommunikation, offent-
lig dialog och offentligt övervägande låter rimligt, för det är ju det ytt-
randefrihet dels skall skydda från inskränkningar, dels skapa förutsätt-
ningar för. Preliminärt kan vi hittills påstå att: Om det finns offentlig 
kommunikation och offentlig dialog i ett samhälle så präglas det sam-
hället av en kommunikationsprocess som kan vara mer eller mindre på-
litlig.  

En viktig fråga är om pålitlighet skall tolkas som om det främst är 
pålitligheten hos procedurer eller om det istället är pålitligheten hos resul-
taten som är det centrala? Frågan kan tyckas vara konstigt ställd efter-
som begreppet ”pålitlig kommunikationsprocess” verkar antyda att det 
är frågan om processens eller procedurens pålitlighet. Det är också helt 
riktigt men tanken med en pålitlig, om än inte en perfekt pålitlig, pro-
cess vilar rimligen på idén att den processen också ska leda till tillförlit-
liga resultat. Därmed förefaller det svårt att i praktiken skilja på proce-
dur och resultat. Rawls ger ett exempel när det gäller dispyten mellan 
procedurell rättvisa och substantiell rättvisa. Han skriver att ”proce-
dural and substantive justice are connected and not separate”, eftersom:  

 
Both kinds of justice exemplify certain values, of the procedure and the out-
come, respectively; and both kinds of values go together in the sense that the 
justice of a procedure always depends (leaving aside the special case of gam-
bling) on the justice of its likely outcome, or on substantive justice. (Rawls 
1996: 421) 

 
Rawls hävdar således att procedur och resultat inte på ett rimligt sätt 
kan åtskiljas, eftersom en procedur alltid vilar på en uppfattning om 
vilket resultat (t.ex. rättvisa) som proceduren skall åstadkomma. Det 
kan illustreras med att om en procedur, som är konstruerad för att 
åstadkomma ett visst resultat, men i praktiken sällan eller aldrig leder till 
det önskade resultatet, är det rimligt att ändra på proceduren. 

Även om tyngdpunkten hos en pålitlig kommunikationsprocess vilar 
på dess procedur – att den är pålitlig – är det alltså svårt att hävda att 
den proceduren är fullständigt neutral i relation till procedurens resul-
tat. Hela idén med tillförlitliga procedurer är ju att de också ska leda till 
tillförlitliga resultat. Det gäller såväl vetenskapliga procedurer som rätts-
liga procedurer; poängen är att tillförlitliga procedurer ska garantera 

                                                           
84 Asplund menar att ”problemlösning är kommunikation” (2003: 46, kursiv i orig.), då problemlösning 

”handlar om konversation och konfrontation på en öppen spelplats” (Ibid.: 158).  
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och generera resultat som också är tillförlitliga i betydelsen att de leder 
till önskat resultat i de flesta fall. Däremot är det viktigt att hålla i min-
net, att även om en pålitlig process ger pålitliga resultat kan man inte 
specificera exakt hur resultatet kommer att bli, bara att det är pålitligt. Re-
lationen mellan procedur och resultat kan därför betraktas som en i 
grunden kausal relation. Om en rättegångsprocedur tenderar att leda till 
att oskyldiga straffas är det svårt att hålla fast vid att proceduren är på-
litlig – om proceduren vilar på värdet rättssäkerhet – eftersom procedu-
ren inte är tillförlitlig i förhållande till det värdet. En vetenskaplig pro-
cedur som oftast leder till felaktiga resultat är inte heller tillförlitlig – 
om värdet är att proceduren ska garantera att resultaten är riktiga.  

Hur kan man då resonera när det gäller en pålitlig kommunikations-
process? För att precisera vad som menas med en kommunikations-
process som är pålitlig har jag utgått från en central formulering i Cass 
Sunsteins bok Republic.com (2002). Sunstein skriver att det finns ett stort 
värde i att individer utsätts för information och idéer som de inte hade 
tagit del av, om de själva hade fått välja: ”People should be exposed to 
materials that they would not have chosen in advance” (Sunstein 2002: 
8). Jag formulerar därmed min precisering på följande vis. En kommu-
nikationsprocess är pålitlig om den:  

 
Utsätter samhällsmedlemmarna för information och idéer om ämnen och frågor 
de själva inte valt att tillägna sig om de själva fått välja.  

 
Vi kan kalla kravet ovan för politisk och offentlig informationsmångfald. En 
förutsättning för att en sådan specificerad informationsmångfald skall 
uppstå är att information och kommunikation är fri och att det inte 
finns monopol på information, kunskap och idéer. Nu tänker jag disku-
tera grunden för detta begrepp. 

Politisk och offentlig informationsmångfald säger att det finns ett 
värde i att utsätta samhällsmedlemmarna för olika typer av information. 
Information som de förutan den processen inte hade varit medvetna 
om eller information som de eventuellt känner till men inte annars tar 
del av. Tankegången vilar på Cass Sunsteins resonemang när han skiljer 
på konsumentsuveränitet och politisk suveränitet (Sunstein 2001: 327ff.; Sun-
stein 2002: 44ff.). Sunstein använder de två begreppen som renodlade 
perspektiv. Han centrala syfte är att undersöka vilka konsekvenser en 
informationsmarknad, som vilar på antingen konsumentsuveränitet el-
ler politisk suveränitet, ger när det gäller förutsättningar för en välfun-
gerande demokrati. Konsumentsuveränitet uttrycker att yttrandefrihet 
främst är till för att tillgodose individers fria val som konsumenter. Poli-
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tisk suveränitet uttrycker att yttrandefrihet främst fyller funktionen att 
främja individerna som medborgare i en demokrati. 

Jag ska nu närmare presentera dessa två perspektiv. Vi kan starta 
med begreppet ”konsumentsuveränitet”. För att vi ska förstå vad kon-
sumentsuveränitet innebär, och dess skillnad gentemot politisk suverä-
nitet, använder sig Sunstein av ett tankexperiment. Sunsteins tankeex-
periment vilar på att alla individer bör betraktas som autonoma, fritt 
väljande individer. Sunstein skriver att vi kan tänka oss ett samhälle ”in 
which consumers can entirely personalize (or ’customize’) their own 
communications universe” (Sunstein 2001: 320). Varje individ väljer här 
vilken information de vill ha och skapar något som Sunstein kallar 
”The Daily Me” (Sunstein 2001: 319f; Sunstein 2002: 3ff.). Utgångs-
punkten, när det gäller konsumentsuveränitet, är att varje individs pre-
ferenser ska vara styrande. Är hon intresserad av att läsa eller titta på 
såpor; av att läsa eller titta på pornografi; av att läsa om eller titta på 
djurprogram; av att läsa eller få information om nazism; av att läsa eller 
få information om fiske så är det rimligt. Den huvudsakliga tesen är: 
Välj själv! En sådan informationsmarknad vore en perfekt marknad, ef-
tersom sambandet mellan utbud och efterfrågan är optimalt. 

Sunstein hävdar dock att om tankeexperimentet skulle realiseras ris-
kerar det att leda till en kraftig polarisering mellan olika grupper i sam-
hället.85 Fragmenteringen kommer att öka, med andra ord, mellan olika 
fraktioner, t.ex. mellan dem som förespråkar aborter och dem som är 
abortmotståndare; mellan dem som förespråkar globalisering och dem 
som är mot dess utbredning; mellan demokrater och antidemokrater; 
mellan feminister och dess motståndare. På en sådan informations-
marknad kommer den som har vissa preferenser, t.ex. för feminism, 
globalisering, djurrättsfrågor, nyliberalism eller nazism att söka sig till 
likasinnade, t.ex. på diskussionsforum på Internet. Forskning har visat 
att de som söker sig till sådana forum på Internet tenderar att bli mer 
extrema i sina uppfattningar,86 då merparten av deltagarna har liknande 
uppfattningar.87 Konformismen ökar alltså inom olika fraktioner och po-
lariseringen ökar mellan dessa grupper. Sunstein skriver att: 

 

                                                           
85Enligt Sunstein tenderar kommunikations- och informationsmarknaden att gå åt det konsumentinrik-

tade hållet. Några exempel på det är att det finns ett flertal internetsajter, t.ex. Individual.com och 
Crayon.com, där man själv kan anpassa informationsflödet utifrån egna preferenser och därmed kan 
man filtrera bort allt man inte är intresserad av (Sunstein 2001: 321). 

86 Sunstein refererar t.ex. till Meyers (1975) och Meyers & Bishop (1976). Se Sunstein (2002: 65ff.). 
87 Sunstein missar att anonymiteten på Internet kan bidra till de tendenserna, men i huvudsak har han en 

poäng. 
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Group polarization is highly likely to occur on the Internet. Indeed, it is clear 
that the Internet is serving for many as a breeding ground for extremism, pre-
cisely because on it like-minded people are deliberating with one other, with-
out hearing contrary views. (Sunstein 2001: 332) 

 
Grunden för extremism och åsiktskonformism är, enligt Sunstein, att 
de som kommunicerar med varandra dels tänker likadant, dels att den 
konformismen leder tänkandet åt mer och mer extrema hållningar. Or-
saken till konformismen är att dessa ”like-minded people” kommunice-
rar utan att ta del av andra perspektiv och idéer.  

Enligt Sunstein skulle en sådan informationsmarknad, endast base-
rad på konsumentsuveränitet, riskera att leda till allvarliga konsekvenser 
för samhället. Sunstein uttrycker det som: ”dangers for society as a 
whole” (Sunstein 2001: 335). Faran ligger inte enbart i att grupper pola-
riseras och att konformismen ökar inom de grupperna. Den stora ris-
ken är att de tendenserna riskerar att skada förtroendet, samarbetet och 
solidariteten bland samhällsmedlemmarna. Sunsteins lösning är att det 
finns ett värde i att staten till viss del reglerar informationsmarknaden – 
dock utan att ha monopol – på ett sätt som möjliggör för samhällsmed-
lemmarna att utsättas för information de kanske annars inte hade valt 
om de fått välja helt efter egna preferenser i tankeexperimentet ovan, 
dvs. om ”the Daily Me” hade varit verklighet. Sunstein skriver: 
 

What I have sought to establish here is that in a free republic, citizens aspire to 
systems that provide a wide range of experiences – of people, topics and ideas 
– that they would not have select in advance. (Sunstein 2001: 346) 

 
Sunsteins lösning är alltså att en informationsmarknad i ett samhälle 
bör vila på politisk suveränitet, snarare än konsumentsuveränitet, där 
medborgarens preferenser inte betraktas som fixerade. Istället vilar po-
litisk suveränitet på andra grundvalar. Sunstein skriver följande om des-
sa:  

 
It does not take individual tastes as fixed or given. It prizes democratic self-
government, understood as a requirement of ’government by discussion,’ ac-
companied by the giving of reasons in the public domain. (Sunstein 2001: 328) 

 
Politisk suveränitet är således ett begrepp som uttrycker värdet av of-
fentlig diskussion och givandet av skäl för olika ståndpunkter. En an-
nan tanke är att medborgaren i en demokrati inte enbart handlar utifrån 
ett snävt egenintresse. Det finns också civila dygder som Sunstein 
framhåller som viktiga för ett demokratiskt samhälle: 
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… ’civic virtue’, which requires participants in politics to act as citizens, dedi-
cated to something other than their self-interest, narrowly conceived. (Sun-
stein 2001: 327) 

 
Att vara medborgare innebär således att medborgaren också bör tänka 
på det samhälle hon lever i och medverka till dess bästa, och inte i för-
sta hand enbart handla med utgångspunkt från sitt egenintresse. För att 
uppnå det målet, enligt Sunstein, krävs det ett samhälle som vilar på po-
litisk suveränitet, dvs. politisk och offentlig informationsmångfald. Ett 
system som bygger på att medborgarna utsätts för information som de 
annars inte hade tagit del av, om de hade fått välja själva. 

Då kan man fråga sig vad det är hos politisk och offentlig informa-
tionsmångfald som gör att det är förknippat med en pålitlig kommuni-
kationsprocess? Jag hävdar att vi bör tänka på politisk och offentlig in-
formationsmångfald som en kommunikationsprocess i ett samhälle, 
och som en kommunikationsprocess mellan medborgare i ett samhälle. 
Och en sådan process av informationsmångfald är pålitligare i betydel-
sen att fler idéer kommuniceras, fler medborgare utsätts för fler idéer 
samt att innehållet i kommunikation och information är mindre kon-
formistiskt. I den betydelsen är en sådan process pålitligare än en pro-
cess som präglas av konsumentsuveränitet.  

Ett argument för politisk suveränitet och informationsmångfald är 
att ”people’s preferences do not come from nature or from sky” (Sun-
stein 2002: 106). Preferenser är ett resultat av socialisation och sociala 
omständigheter och är i högsta grad möjliga att både skapa och föränd-
ra. Genom att skapa möjligheter för individer att ta del av informa-
tionsmångfald, innehållande olika perspektiv och idéer, som inte enbart 
tillgodoser individernas enskilda intressen och de preferenser hon för 
tillfället har, ökar individernas förmåga att vara medborgare och reflek-
tera över kollektiva mål. 

Om det gemensamma för de analyserade argumenten är, att de rätt-
färdigar yttrandefrihet med skälet att den främjar en pålitlig kommuni-
kationsprocess uttryckt genom begreppet politisk och offentlig infor-
mationsmångfald, innebär det att det finns starka skäl för det rättfärdi-
gande värdet är pålitlig kommunikationsprocess och inte värdena san-
ning, tolerans, autonomi eller demokratiskt självstyre. Låt oss se om det 
finns några belägg för detta.  

Vi kan starta med sanningsargumentet. När det gäller sanningsar-
gumentet är det inte svårt att tolka det i termer av offentlig och politisk 
informationsmångfald och därmed som att det ger uttryck för en idé 
om en pålitlig kommunikationsprocess. Om man börjar med att titta på 
de formuleringar där Mill tydligast uttrycker sina skäl för yttrandefrihet 
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(Mill 1995: 59f.), vilka kan uttryckas som (i) censurerade åsikter kan 
vara sanna, (ii) även om en censurerad åsikt är en villfarelse kan den in-
nehålla spår av sanning, (iii) våra vedertagna åsikter behöver motstånd 
av avvikande idéer för att inte tas för givna samt (iv) sanna åsikter för-
lorar sin mening och riskerar att förvandlas till dogmer om de aldrig 
stöter på avvikande uppfattningar.  

David Brink (2001) argumenterar för att Mills två sista skäl är mest 
övertygande. Alexander skriver följande om Brinks uppfattning om 
Mills sista två skäl: 

 
Brink, however, finds Mill’s arguments against censorship based on preventing 
true opinions from becoming dogmatic more powerful. Censorship, even if it 
targets only false ideas, preempts the exercise of our deliberative capacities… 
(Alexander 2005: 73; jfr Brink 2001: 7) 
 

Brink anser således att även om censuren riktar in sig på ”falska åsik-
ter”, skulle det innebära att det skulle skada individernas förmåga till 
deliberativa överväganden (Brink 2001). Följden blir att om staten skul-
le förbjuda vissa idéer med skälet att åsikterna är falska, skulle det inne-
bära att individerna skulle utsättas för ett betydande minskat antal åsik-
ter och idéer. Informationsflödet i samhället skulle således begränsas 
kraftigt. Om Mill har rätt skulle det leda till konsekvensen att endast 
”sanna” idéer och åsikter tillåts cirkulera och individerna får aldrig möj-
lighet att nå insikt i avvikande positioner. Ett sådant samhälle vilar inte 
på informationsmångfald, snarare tvärtom. Det är ett samhälle som vi-
lar på idé- och informationskonformism.  

Med utgångspunkt från Mill, och särskilt hans två sista skäl ovan, är 
det rimligt att tolka honom så att han ger uttryck för en hög grad av in-
formationsmångfald. Mill anser att det finns ett värde i att individer ut-
sätts för motstridiga och avvikande uppfattningar.  

Då kan man fråga sig varför Brink inte anser att Mills två första skäl 
är starka nog. Brink skriver:  

 
Whether censorship will impede the search for truth or further it depends on 
the ability and motivation of the censor and myriad of other factors; it is not 
preordained that without censorship, truth will vanquish falsehood, even in 
the long term. And in the short term in which we dwell, false opinions may 
cause worse harms than the loss of some truths. (Brink 2001: 122f.) 
 

Brink ställer sig alltså frågande inför Mills idé om att icke-censur i läng-
den leder till att sanningar kommer att konkurrera ut felaktigheter. Det 
är således inte säkert att konsekvensen av yttrandefrihet är att den 
främjar just sanning, inte ens om vi betraktar yttrandefrihetens effekter 
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över lång tid. Brink anser att även på kort sikt kan falska idéer orsaka 
större skador än den skada som förlusten av vissa sanningar kan med-
föra.  

Jag håller med Brink i hans analys av sanningsargumentet. Dess 
styrka är inte i första hand att yttrandefrihet leder till fler sanningar, 
utan att, som Mills två sista skäl antyder, att yttrandefrihet är värdefull 
på grund av dess förmåga att främja ökad mångfald gällande åsikter, 
idéer och information. Om det här är en riktig tolkning är det alltså inte 
sanning som är det värde som ger skäl för yttrandefrihet, utan värdet 
pålitlig kommunikationsprocess. 

Vid analysen av sanningsargumentet i förra kapitlet antydde jag att 
sanningsargumentet kan tolkas så att yttrandefrihet bör ses som en 
”metod” och att argumentet vilar på ett ”processtänkande”. Genom att 
betrakta yttrandefrihet som en metod som ska skydda, och ge möjlighet 
för en viss typ av process, i det här fallet kommunikationsprocesser 
som präglas av politisk och offentlig informationsmångfald, flyttas fokus från 
sanningsbegreppet till en pålitlig kommunikationsprocess. Den proces-
sen ger i sin tur förutsättningar för att ”sanningar” och ”osanningar” 
kan underkastas granskning och kritik (Mill 1995: 59f.). Mills hållning är 
således att åsikter behöver motstånd och kritisk prövning, annars ten-
derar åsikterna att bli dogmatiska. Idéer behöver ständigt vara föremål 
för granskning. Mills argument kan således läsas som en kritisk invänd-
ning mot åsiktskonformism och extrema hållningar. Istället framhåller 
sanningsargumentet värdet i att vara öppen för nya idéer och att äga en 
kritisk attityd gentemot de åsikter och den kunskap man själv anser sig 
ha. Egentligen handlar sanningsargumentet som synes om relationen 
mellan yttrandefrihet och dess gynnsamma effekt när det gäller offent-
lig kommunikation. Slutsatsen är att sanningsargumentets yttersta värde 
inte är sanning, istället är det så, som Schauer uttrycker det:  

 
… allowing the expression of contrary views is the only rational [or reliable] way 
of recognizing human fallibility, and making possible the rejection or modifica-
tion of those of our beliefs that are erroneous … (Schauer 1982: 25. Min 
kurs.).  

 
Istället för att betrakta sanningsargumentets syn på yttrandefrihet som 
en metod för att uppnå sanning i första hand, kan man alltså påstå att 
argumentets syn på yttrandefrihet snarare är en metod för att främja en 
kommunikationsprocess som är pålitlig. Och den är pålitlig i betydelsen att 
den processen främjar informationsmångfald snarare än informations-
konformism. Likheten mellan Sunsteins nödvändighet i att individer får 
tillgång till ”contrary views” (Sunstein 2001: 332) och Schauers citat 
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ovan angående sanningsargumentet är slående. Både Sunsteins idéer 
och Schauers tolkning av Mills argument, samt min tolkning av Mill, 
pekar i riktningen mot att sanningsargumentet ger upphov till en metod 
– en pålitlig kommunikationsprocess – som är gynnsam för att främja 
informationsmångfald i ett samhälle. 

Kritiker av sanningsargumentet hävdar att individer inte är beskaffa-
de på ett sådant sätt som argumentet antar. Det förefaller t.ex. som att 
sanningsargumentet förutsätter rationellt tänkande av rationella indivi-
der. ”The argument from truth presupposes a process of rational thin-
king”, skriver t.ex. Schauer (Schauer 1982: 30). Joseph Baker, som är en 
kritiker av sanningsargumentet hävdar att individer inte styrs av förnuft 
och rationalitet i första hand, utan främst av drivkrafter som känslor 
och instinkter (Baker 1989: 15). Kritiken, vill jag hävda, är missriktad. 
Sanningsargumentet uttrycker inte att individer är rationella, snarare är 
kärnan i argumentet att tillåtandet av yttrandefrihet ger individer möjlig-
heter att kunna vara eller bli rationella, genom dess konsekvens att möj-
liggöra en pålitlig kommunikationsprocess. Genom den processen ska-
pas möjligheter för individerna att bli mer upplysta och kritiskt tänkan-
de.  

Om vi går över till demokratiargumentet är det inte svårt att uppfat-
ta att det argumenterar för en pålitlig kommunikationsprocess i första 
hand. Anledningen är att argumentet menar att yttrandefrihet är en 
nödvändig förutsättning för självstyrande medborgare. Utan yttrande-
frihet kan medborgarna inte ta del av idéer, information och åsikter 
som ligger till grund för medborgarnas kapacitet att vara självstyrande. 
Informationsmångfald är alltså centralt för Meiklejohn. En kommenta-
tor skriver följande:  

 
… since citizen’s votes are essential in a liberal democracy, the importance of 
their being informed of government misconduct is particularly great under 
that form of government. (Greenawalt 1989: 28) 

 
Greenawalt uttrycker att i en demokrati är det värdefullt att medbor-
garna tar del av information som rör hur deras samhälle styrs. För att 
medborgarna skall kunna ta dela av den informationen förutsätter det 
att medborgarna inte enbart är styrda av egenintresset, utan också är 
förmögna att resonera i termer av allmänintressen. Men för att de skall 
kunna det krävs det att det finns en pålitlig kommunikationsprocess 
som förser medborgarna med olika typer av perspektiv och idéer. Att 
det finns pålitliga kommunikationsprocesser i form av offentlig kom-
munikation, dialog och kollektivt övervägande är på något sätt centralt 
när det gäller demokratiargumentet. Campbell skriver att:  
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Those democratic theories which take democracy to be a process of discussion [or 
communication]aimed at continual consensus on governmental objectives will 
be more inclined to require freedom in relation to ongoing discussion rather 
than simply for the process of choosing rulers. (Campbell 1994: 38, min kurs.) 

 
Campbell skriver här att det finns två huvudsakliga demokratiska per-
spektiv när det gäller kommunikationsprocesser. Dels ett perspektiv, 
(konkurrensdemokrati) som värdesätter offentlig kommunikation i 
samband med val av makthavare, dels det perspektiv (deltagar- och de-
liberativ demokrati), som framhåller att det vinns ett värde i att politisk 
och offentlig kommunikation ständigt pågår i ett samhälle och inte en-
dast vid politiska val. I ett demokratiskt samhälle betraktas demokratin 
som en kontinuerlig diskussionsprocess. Bo Rothstein skriver t.ex.: 
”Den demokratiska processen är en diskursiv praktik …” som ”… 
tvingar deltagarna att ge argument för och offentligt försvara sina 
ståndpunkter” (Rothstein 1994: 139). Demokratiargumentet i Meikle-
johns tappning betraktar också pålitliga kommunikationsprocesser, utan 
att explicit uttrycka det, som central för medborgarnas förmåga att vara 
självstyrande. Demokratiargumentets primära inriktning ligger alltså på 
skyddet av fri, offentlig kommunikation, vilket ”… möjliggör en ratio-
nell debatt om politiska, etiska, juridiska och andra praktiska frågor” 
(Peczenik 1995: 82) 

Det kan vara värt att ännu en gång citera Meiklejohn. Han lägger, 
som tidigare nämnts, inte så stor vikt vid sanningssökandet som Mill 
gör. Meiklejohn förnekar inte att sanningssökandet är viktigt i en de-
mokrati men anser att det finns något annat som är av ännu större vikt: 

 
Far more essenial, if men are to be their own rulers, is the demand that what-
ever truth may become available shall be placed at the disposal of all citizens of 
the community. (Meiklejohn 1948: 88) 

 
Meiklejohn lägger här tyngdpunkten på just informationsmångfald; att 
alla medborgare skall få möjlighet att ta del av den information som 
finns i samhället. Min tolkning av demokratiargumentet är att yttrande-
frihet bör ses som en metod för att alla ska få del av den kunskap och 
den information som existerar.  

Då demokratiargumentet på många sätt tangerar sanningsargumen-
tet, eftersom båda argumenten ger skäl för vad som krävs för välinforme-
rade och kritiskt tänkande medborgare, är det kanske inte förvånande 
att båda argumenten också har samma rättfärdigande värde som grund 
– dvs. pålitlig kommunikationsprocess. På samma sätt som fokus flyttas 
när det gäller sanningsargumentet, från sanning till pålitliga kommuni-
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kationsprocesser, så flyttas också fokus från demokratiskt självstyre till 
sådana processer, när det gäller demokratiargumentet. Det Meiklejohn i 
första hand argumenterar för är en pålitlig kommunikationsprocess 
som är pålitlig i betydelsen att den innehåller åsiktsmångfald.   

När det gäller toleransargumentet har det en grundläggande tanke-
gång som går ut på att tillåtandet av åsikter främjar toleranta medborga-
re och ett tolerant samhälle. Yttrandefrihet betraktas av Bollinger som 
en frihet med en i första hand social funktion – ”free speech stands 
symbolically at the gateway to social intercourse” (Bollinger 1986: 238). 
Det betyder hos Bollinger att yttrandefrihet är ett särskilt verksamt me-
del för att främja dialog, kommunikation och reflektion i ett samhälle. 
Utan yttrandefrihet, sedd som ett ”motgift”, tenderar annars individer-
nas impuls för censur, vilken är rotad i vår psykologiska natur, att vinna 
(Bollinger 1986: 111ff.). Genom att yttrandefrihet låter oss exponeras 
för olika idéer och tankar fostras vi till att bli tolerantare inför det avvi-
kande. Nu är det inte främst den individuella toleransen som Bollinger i 
första hand månar om, utan samhällelig tolerans. Han skriver: ”A cen-
tral function of free speech, therefore, is to provide a social context in 
which we collectively speak…” (Bollinger 1986: 120). Bollinger talar 
alltså om vikten av att det i ett samhälle finns möjlighet att tillhandahål-
la en offentlig dialog rörande saker som angår samhället. Vidare säger 
han att syftet med yttrandefrihet är: ”… the operation of free speech 
may be seen as reflecting a determination to create a general intellectual 
character …” (Bollinger 1986: 124). Bollingers ideal tycks vara ett sär-
skilt samhälle, vilket jag tolkar som ett samhälle som präglas av vissa 
dygder av intellektuell karaktär, t.ex. tolerans, öppenhet och kritisk re-
flektion. Yttrandefrihetens roll är här central, enligt Bollinger, för att 
främja den intellektuella karaktären hos individerna. 

Det är här intressant att jämföra Bollinger med Sunstein. Sunstein 
uttrycker att utan informationsmångfald riskerar extremism, polariser-
ing och intolerans att gradvis öka i samhället. Bollingers argument går 
ut på att öka informationsmångfalden, genom att – på samma sätt som 
Sunstein tänker sig – utsätta medborgarna för information, idéer och 
kunskap om sådant som medborgarna kanske annars inte hade tagit del 
av. Jag vill påstå att Bollingers syn på yttrandefrihet är närmast identisk 
med Sunsteins; båda uttrycker att yttrandefrihet bör ses i ljuset av poli-
tisk suveränitet, snarare än konsumentsuveränitet. Därigenom är de 
överens om att yttrandefrihet också bör ses som ett uttryck för infor-
mationsmångfald, då yttrandefrihet främjar en pålitlig kommunika-
tionsprocess som är gynnsam för allmänintresset och samhället i stort. 
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Sammantaget vill jag påstå att det är uppenbart att toleransargumen-
tet har en idé om pålitlig kommunikationsprocess som det värde som 
ger skäl för yttrandefrihet, trots att Bollinger aldrig säger så rakt ut. Det 
finns några skäl för den tolkningen. Ett skäl är att argumentet ger ut-
tryck för en vision om ett samhälle som präglas av en ”intellektuell ka-
raktär”, vilket inte endast innefattar tolerans, utan kanske främst infor-
mationsmångfald. I Bollingers ögon är det förnuftigt att främja samhäl-
lets förmåga för tolerans inför det avvikande, både när det gäller åsikter 
och livsstilar. Men en förutsättning för tolerans, enligt Bollinger, är ju 
att det finns en kommunikationsprocess som innehåller en stor sprid-
ning och variation av information, snarare än konformism, dogmatism 
och extremism. För det andra är det tydligt att argumentet i hög grad 
månar om en ”kollektiv röst”, vilket jag tolkar som kollektiv kommuni-
kation, där den kollektiva rösten ger uttryck för olika åsikter. Det tredje 
skälet är Bollingers tanke att yttrandefrihet kan motverka människors 
impuls för censur inför det som ogillas och avviker. I min tolkning av 
argumentet är det så att yttrandefrihet skapar möjligheter för det 
Bollinger kallar ”kollektiv röst” och därmed främjas en pålitlig kom-
munikationsprocess där individerna och samhället kan ta del av en 
mångfald av information och åsikter. Genom den processen kan impul-
sen att censurera motverkas. 

Slutpoängen är att toleransargumentet inte alls endast handlar om 
tolerans, det lägger i själva verket den största vikten vid värdet pålitlig 
kommunikationsprocess uttryckt genom att informationsmångfald ut-
sätter medborgarna för olika idéer.  

Det är nu dags att försöka placera in Scanlons två autonomiargu-
ment i diskussionen kring värdet pålitlig kommunikationsprocess. När 
det gäller hans argument skiljer sig autonomiargument I tydligt från de 
övriga argumenten som analyserats, även autonomiargument II. Anled-
ningen är att autonomiargument I vilar på en icke-konsekventialistisk 
argumentationslinje medan autonomiargument II och de övriga argu-
menten vilar på en konsekventialistisk argumentationslinje. Även när 
det avser dimensionen samhällsfilosofisk tyngdpunkt skiljer sig auto-
nomiargument I från övriga argument. Endast gällande subjektstyngd-
punkt är alla argumenten lika. 

Om vi startar med Scanlons autonomiargument I uttrycker det pre-
missen att individen bör betraktas som autonom och rationell, vilket 
ger skäl för att individerna också bör behandlas som autonoma varelser 
från statens sida. Den utgångspunkten ger skäl för att staten därmed 
inte har rätt att begränsa individernas rätt till information, då avsaknad 
av information medför att de inte kan vara autonoma och rationella va-



 143

relser. Om staten inte kan tillgodose att information finns tillgänglig 
och spridd kränks således individernas autonomi. Scanlon menar att 
”the Millian principle” är en princip som uttrycker att staten måste ha 
mycket goda skäl för att begränsa yttrandefrihet. Scanlon lägger alltså 
tyngdpunkten på tillgången till information, vilket han ser som ett fall 
av distributiv rättvisa; alla har rätt till information, då ett fritt informa-
tionsflöde ligger till grund för individernas kapacitet att vara autonoma 
och rationella.  

Scanlons autonomiargument II uttrycker ett annat synsätt gällande 
autonomi än autonomiargument I. Den senare värderar autonomi in-
trinsikalt – det är något gott i sig själv att vara autonom – medan den 
förra värderar autonomi ur ett intrumentellt perspektiv. Det betyder att 
autonomi är en konsekvens av något annat, i Scanlons fall en pålitlig 
kommunikationsmiljö. Scanlon skriver:  

 
What we should want in general is to have our beliefs and desires produced by 
processes that are reliable… (Scanlon 1979: 526) 

 
Scanlons uppfattning är här att individer har ett intresse av en pålitlig 
kommunikationsmiljö, en miljö som också ger upphov till pålitliga och 
riktiga föreställningar och preferenser. Vi skulle alltså, om vi själva fick 
bestämma, föredra att våra föreställningar och önskningar vore ett re-
sultat av en pålitlig process, snarare än en process som ger upphov till 
falska föreställningar och önskningar som inte är bra för oss.  

Men även om det finns skillnader mellan autonomiargument I och 
autonomiargument II, finns det ändå en gemensam nämnare och det är 
betoningen på pålitliga kommunikationsprocesser. Hos autonomiargu-
ment I betraktas snarast tillgången till den processen som en rättvise-
fråga, som handlar om tillgången till en särskild nyttighet. Utan tillgång 
till den nyttigheten kränks individernas rättmätiga krav på att behandlas 
som autonoma och rationella varelser. Scanlon skriver att det är en 
rättvisefråga som berör fördelningen av en viktig nyttighet, som kan 
likställas med Rawls syn på distributiv rättvisa. Scanlon skriver:  

 
Access to means of expression for whatever purposes one may have in mind 
is a good which can be fairly or unfairly distributed among the members of the 
society… (Scanlon 1972: 223) 
 

Scanlon fortsätter:  
 

Access to means of expression is in many cases a necessary condition for par-
ticipation in the political process of the country, and therefore something to 
which citizens have an independent right. (Scanlon 1972: 223) 
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Den underliggande tanken hos Scanlon är, som tidigare diskuterats, in-
dividens berättigade krav på att staten behandlar henne som autonom. 
Individen har därmed rätt att få tillgång till information. Vidare uttryck-
er Scanlons autonomiargument I, att staten inte har rätt att undertrycka 
information som ”deprive him of grounds for making an independent 
judgement” (Scanlon 1972: 218). Därmed är det tydligt att autonomiar-
gument I starkt påminner om Mills sanningsargument. Scanlon skriver:  
 

There is a clear parallel between this thesis and Mill’s famous argument that if 
we are interested in having truth prevail we should allow all arguments to be 
heard. (Scanlon 1972: 218) 

 
Även om Scanlons argument till en början endast förefaller lägga tyng-
den på individernas tillgång till information och att staten inte utan 
starka skäl får begränsa information, är det nu tydligt att Scanlons au-
tonomiargument I handlar om informationsmångfald. Skälet för att 
”we should allow all arguments to be heard”, är för att individerna be-
höver tillgång till en sådan process av informationsmångfald om de 
skall kunna fatta autonoma beslut. Därför är en kommunikationspro-
cess som är pålitlig nödvändig. Utan den kan inte individernas krav på 
autonomi och autonomt tänkande realiseras. Jag hävdar således att au-
tonomiargument I vilar på en idé om att medborgarna bör få tillgång 
till en pålitlig kommunikationsprocess.  

När det gäller autonomiargument II är inte den pålitliga kommuni-
kationsprocessen något som värderas som något gott i sig själv, den 
värderas främst med utgångspunkt från vilka konsekvenser den föror-
sakar – i det här fallet en miljö som är främjande för bildandet av auto-
noma uppfattningar. Jag vill alltså påstå att det gemensamma för båda 
autonomiargumenten är att de båda ger uttryck för att det rättfärdigan-
de värdet är pålitlig kommunikationsprocess, fast med olika skäl som 
utgångspunkt. Scanlon skriver, när det gäller informationsmångfald:  

 
As Mill rightly emphasized, there is significant benefit in being exposed to 
ideas and attitudes different from one’s own, though this exposure may be 
unwelcome. If we had complete control over the expression we are exposed 
to, the chances are high that we would use this power to our detriment. (Scan-
lon 1979: 524). 

 
Scanlons ord är närmast identiska med Sunsteins tanke om att det finns 
ett värde i att individerna blir utsatta för information de annars kanske 
inte tagit del av om de själva fått välja. Dessutom pekar Scanlon på fa-
rorna, precis som Sunstein, om individerna har fullständig kontroll över 
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informationen (jfr Sunsteins ”The Daily Me”). När det gäller kommu-
nikationsprocesserna skriver Scanlon att  
 

What we should want in general is to have our beliefs and desires produced by 
processes that are reliable – processes whose effectiveness depends on the 
grounds for the the beliefs and on the goodness od the desires it produces. 
(Scanlon 1979: 526) 

 
Scanlons tanke är här en process som är tillförlitlig i betydelsen att den 
ger upphov till preferenser som i hög grad är ett resultat av politisk och 
offentlig informationsmångfald. Individerna har alltså ett allmänt in-
tresse ”… in having a good environment for the formation of one’s be-
liefs and desires” (Scanlon 1979: 527). Vi skulle alltså, om vi själva fick 
välja, föredra en kommunikationsprocess som är pålitlig i betydelsen att 
den befrämjar autonoma preferenser. Likheten med Sunstein är slåen-
de. Sunstein skriver:  
 

Freedom consists not simply in preference satisfaction but also in the chance 
to have preferences formed under decent conditions – in the ability to have 
preferences formed after exposure to a sufficient amount of information, and 
also to a an appropriately wide and diverse range of options. (Sunstein 2002: 
50) 
 

Både Sunstein och Scanlon uttrycker samma sak; att det är viktigt att 
individers preferenser och idéer formas av ”decent conditions” eller 
”good environment[s]”. Yttrandefrihet är för dessa båda tänkare starkt 
främjande för uppkomsten av en kommunikationsprocess som är pålit-
lig i termer av informationsmångfald.  

Eftersom Sunsteins idé om politisk suveränitet, vilket är ett argu-
ment för informationsmångfald, innebär att staten till viss del reglerar 
informationsmarknaden – dock utan att ha monopol – innebär det att 
yttrandefrihet här inte uteslutande ses som en negativ frihet. Även 
Scanlons autonomiargument II tolkar jag på det sättet. Scanlon synes 
vara negativ till en helt fri informationsmarknad, där yttrandefrihet ses 
som en negativ frihet. Vanligtvis, skriver Scanlon, betraktas yttrandefri-
het som en negativ frihet och är därför ofta sedd som en rättighet som 
inte kräver att någon (t.ex. staten) förser oss med något. Han skriver:  
 

But this distinction does not withstand a careful scrutiny. To begin with, free-
dom of expression adequately understood requires affirmative protection for 
expression, not just the absence of interference. (Scanlon 1979: 527) 

 
Resonemanget som förs implicerar att informationsmarknaden inte bör 
vara helt fri från regleringar. Ett visst mått av reglering och styrning 
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tycks kunna motiveras för att den marknaden skall fungera bättre, t.ex. 
för att förhindra att informationsmonopol uppstår och den därmed 
förbundna risken att likriktning och konformism ökar. Tanken är nog 
att Scanlon värdesätter informationsmångfald och just därför uppfattar 
att yttrandefrihet även bör ses som en positiv frihet.  

Om vi återknyter till de krav jag ställt upp tidigare kan vi fortsätta 
analysen av inklusionsvärdet pålitlig kommunikationsprocess. Samman-
fattningsvis finns det mycket som talar för att värdet pålitlig kommuni-
kationsprocess (PK), uttryckt i form av min precisering av det begrep-
pet, faktiskt återfinns hos alla de analyserade argumenten.  

Om vi börjar med krav 3 kan vi ställa frågan: Hur kan PK betraktas 
utifrån de två idealtyperna kollektivt gott och individuell rättighet? Jag vill 
hävda att värdet pålitlig kommunikationsprocess i första hand passar 
ihop med kollektivt gott, snarare än med individuell rättighet. Som 
framgått av analysen – jag tänker här på autonomiargument I – kan en 
pålitlig kommunikationsprocess vara något som kan betraktas som en 
rättighet. Men med utgångspunkt från sannings-, demokrati-, tolerans-, 
och autonomiargument II, uttrycker de argumenten att PK är något 
som ligger nära positionen kollektivt gott i första hand.  Det finns flera 
skäl för den tolkningen. För det första vilar majoriteten av argumenten på 
en konsekventialistisk argumentationslinje som uttrycker att det är ytt-
randefrihetens konsekvenser – en pålitlig kommunikationsprocess – 
som rättfärdigar yttrandefrihet. För det andra vilar merparten av argu-
menten på en samhällsfilosofisk samhällsorientering som säger att det 
främst är allmänintresset som främjas av yttrandefrihet – eftersom den 
pålitliga kommunikationsprocessen är av godo för samhället i sin hel-
het. För det tredje visar analysen att alla argumenten bygger på en sub-
jektstyngdpunkt på mottagarna snarare än avsändaren. Det är motta-
garna, och inte avsändarna, som främst gagnas av yttrandefrihet. Tho-
mas Scanlon uttrycker det på följande sätt. 

 
The actions to which freedom of expression applies are actions that aim to 
bring something to the attention of a wide audience. This intended audience 
need not be the widest possible audience (‘the public at large’), but it must be 
more than one or two people. Private conversations are not, in general, a mat-
ter of freedom of expression ... (Scanlon 1979: 521. Min kurs.) 

 
Scanlon fångar här att yttrandefrihet är något som berör offentlig 
kommunikation i vid mening i första hand. Yttrandefrihetens konse-
kvenser är med andra ord något som berör offentlig kommunikation i 
ett samhälle. Med utgångspunkt från krav 3 är det tydligt att kollektivt 
gott är förenligt med PK. 
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Om vi tar vår utgångspunkt i krav 4 blir svaret följande. Att rättfär-
diga yttrandefrihet genom värdet PK – snarare än värdena sanning, 
demokratiskt självstyre, tolerans och autonomi – medför också att ytt-
randefrihetens relation till demokratin blir tydligare. I modern demo-
kratiteori, oavsett demokratiideal, finns det konsensus när det gäller 
kravet på välinformerade medborgare. I princip alla är överens om att 
demokrati kräver medborgare som är insatta i offentliga frågor. Be-
greppet upplyst förståelse, vilket är ett ideal, förutsätter att medborgarna 
både har möjlighet och kapacitet att ta del av information och omsätta den 
till rationella beslut (Dahl 1999; se även Richardson 2002). Även om 
inte alla medborgare i praktiken är präglade av upplyst förståelse, eller 
ens är välinformerade i minimal betydelse (t.ex. vet vem eller vilka man 
kan rösta på i öppna val), är det ändå ett ideal som demokratin vilar på, 
och vilket yttrandefrihet har som syfte att främja. Den slutliga poängen 
här är att yttrandefrihet rättfärdigas genom det rättfärdigande värdet på-
litlig kommunikationsprocess vilken har preciserats som politisk och 
offentlig informationsmångfald. Detta element är centralt för demokra-
tin och det är svårt att hävda kraven på välinformerade medborgare 
och upplyst förståelse om det inte är uppfyllt.  

Slutligen krav 2. Att PK är demokratirelaterat i hög grad framgår av 
diskussionen kring upplyst förståelse, där behövs ingen ytterligare dis-
kussion. Även när det gäller de två andra kriterierna här – specifikt för 
yttrandefrihet samt inriktat på rättfärdigandet av yttrandefrihet – är det 
inte problematiskt att hävda att pålitlig kommunikationsprocess uppfyl-
ler de kraven. Att PK är nära förbunden med yttrandefrihet beror på att 
yttrandefrihet av naturliga skäl är starkt kopplad till kommunikation. Att 
PK också är möjlig att uppfatta som ett värde som är inriktat på rätt-
färdigandet av yttrandefrihet framgår också av min analys i det här ka-
pitlet. 

När jag diskuterade inklusionsvärdet autonomi bedömde jag att det 
var oklart om autonomi klarar krav 3 och 4. Det är därför dags att jäm-
föra autonomi med pålitlig kommunikationsprocess. Frågan gäller då 
vilket av dessa två värden som bedöms vara starkast. Det är ingen lätt 
uppgift att väga dessa värden mot varandra men jag bedömer att pålitlig 
kommunikationsprocess är en starkare kandidat än autonomi. När det 
gäller krav 1 är det klarlagt att båda värdena finns hos samtliga argu-
ment. Där finns ingen skillnad. När det gäller krav 2 är det tydligt att 
både PK och autonomi är demokratirelaterade; vidare kan båda ses 
som specifika värden för yttrandefrihet; slutligen är båda inriktade på 
rättfärdigandet av yttrandefrihet. När det gäller krav 3 – kollektivt gott 
– bedömer jag att både PK och autonomi är förknippade med detta 
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krav. Även om autonomi vanligen kanske förknippas med individuella 
intressen, är det exempelvis inte så hos autonomiargument II. Där är 
autonomi ett allmänintresse, uttryckt i termer av att individerna äger ett 
allmänt intresse av en pålitlig kommunikationsmiljö som främjar auto-
noma preferenser. 

Hur kan man då resonera när det gäller krav 4, som handlar om vär-
dena autonomi och pålitlig kommunikationsprocess och deras relation 
till upplyst förståelse? Det är tydligt att upplyst förståelse är något som 
är betydelsefullt för individer. På det sättet främjas individernas enskil-
da intressen. Dock är det en allt för förenklad bild av begreppet upplyst 
förståelse. Robert Dahls uppfattning är att värdet av upplyst förståelse 
bör ses i ljuset av: 

 
… medborgarnas möjligheter att skaffa sig insikter om mål och medel, om vad 
som ligger i hans eller hennes intresse och förståelse för de förväntade konse-
kvenserna av olika alternativ – inte bara för egen räkning utan även för alla 
andra inblandades del. Om medborgarens intresse kräver att man ser till det 
gemensamma bästa, så bör också medborgarna ha möjlighet att skaffa sig in-
sikter om vad som är allmännyttigt. (Dahl 1999: 175) 

 
Dahls uppfattning är således att det främsta värdet av upplyst förståelse 
inte i första hand tillfaller individen själv, utan snarare är av värde för 
det gemensamma bästa. Samhället, det allmänna och demokratin, fun-
gerar inte väl om individerna inte får möjlighet att bli upplysta och in-
satta i vitt skilda frågor och perspektiv. Bo Rothstein m.fl. skriver, på 
ett liknande vis, att ”Dialogens funktion är att vi skall bli mera toleranta 
eller upplysta och att detta skall leda till bättre – i betydelsen mera all-
mänorienterade – politiska beslut” (Rothstein m.fl. 1995: 22). Men för 
att en offentlig dialog – och därmed upplyst förståelse – skall kunna 
komma till stånd överhuvudtaget krävs det att det existerar yttrandefri-
het i samhället. Det räcker dock inte med fri offentlig dialog och kom-
munikation. Sunstein skriver: ”Democracy requires both a range of 
common experiences and unanticipated, unchosen exposures to diverse 
topics and ideas” (Sunstein 2002: 205). Detta innebär att den offentliga 
kommunikationsprocessen, som innehåller dialog, också bör präglas av 
informationsmångfald. Om den offentliga dialogen endast innehåller ett 
fåtal perspektiv och idériktningar är den inte pålitlig, eftersom informa-
tionsmångfalden är begränsad. De medborgare som tar del av denna 
begränsade informationsprocess blir förvisso mer upplysta än de skulle 
ha varit utan någon information alls, men i en demokrati bör vi ställa 
högre krav än så på den offentliga kommunikationens innehåll. Endast 
då kan vi tala om upplyst förståelse i verklig mening.  
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Nu kan vi avsluta resonemanget. Autonomi är förvisso ett viktigt 
värde och det är fullt möjligt att relatera det till upplyst förståelse. Med-
borgare som är ”upplysta” är naturligtvis också autonoma i högre grad 
än om de inte är upplysta. Men med utgångspunkt från argumenten vill 
jag hävda att de alla främst rättfärdigar yttrandefrihet i en demokrati 
med skälet att yttrandefrihet främjar en pålitlig kommunikationspro-
cess, vilket i sin tur är främjande för värden som sanning, demokratiskt 
självstyre, tolerans och autonomi. Den pålitliga kommunikationspro-
cessen är dessutom främjande för ett av demokratins centrala element – 
upplyst förståelse.  

Även om autonomi – sedd både som ett enskilt och allmänt intresse 
– är ett värde som finns i alla argumenten bedömer jag ändå att PK är 
starkare på grund av dess starka koppling till upplyst förståelse. 

Resultat 
I det här kapitlet har utgångspunkten varit Fråga 2: Är dessa argument 
tillräckliga eller bör vi tänka på ett annorlunda sätt när det gäller varför 
yttrandefriheten är värdefull?  

Den frågan vilar på den utredning som gjordes i kapitel II av de fem 
centrala argumenten när det gäller rättfärdigandet av yttrandefrihet. I 
kapitel II kom jag fram till att alla argumenten dels baserar rättfärdigandet på 
olika värden, dels att alla argument utom ett ger uttryck för samma kombination av 
dimensionerna. Utifrån dimensionerna skapade jag sedan två idealtypiska 
positioner där alla argument utom ett kan placeras in under positionen 
”kollektivt gott”. Endast autonomiargument I kan placeras in i positio-
nen ”individuell rättighet”. 

Min tes är därför följande: Tes II: Inget av de fem argumenten är 
överlägset de andra; inget av argumenten är heller så svagt att det inte 
bör tas med i beräkningen. Däremot påstår jag att de alla bär på en ge-
mensam kärna. Alla argumenten ger uttryck för samma värde varför 
yttrandefrihet är värdefull. 

Den här tesens rimlighet kan underbyggas med hjälp av de tre me-
todiska strategierna, som diskuterades i början av det här kapitlet. De 
är, kraftigt förenklade, följande strategier: 

A.  Alla har fel, utom en – eliminering 
B. Alla har rätt – pluralism 
C. Syntes, att finna det gemensamma – inklusion 
 

Eftersom det är ett faktum att argumenten dels rättfärdigar yttrandefri-
het med hjälp av olika värden, dels i fyra fall av fem ger uttryck för 



 150

samma kombination av analysdimensionerna är det inte rimligt att en-
dast ett argument har ”rätt”. Det skulle betyda att något argument är 
överlägset de övriga. Analysen har inte funnit något sådant argument, 
tvärtom tycks alla argumenten lida av olika brister och problem.  

Jag tror inte heller att alla argumenten har ”rätt” av samma anled-
ning som berörts ovan. Eftersom alla argumenten har olika problem är 
det också närmast orimligt att tänka sig att alla också har rätt. 

Varken eliminering eller pluralism är, enligt min uppfattning, de rätta 
metodiska strategierna. I stället vill jag hävda att alla argumenten är 
starka argument. I den betydelsen har de inte ”fel”. Jag vill snarare på-
stå att de har fel när det gäller de värden som de motiverar yttrandefri-
het med. Frågan är då om det är möjligt att genomföra en form av syn-
tes med syftet att finna det som är gemensamt för argumenten.  

Analysen i detta kapitel har kretsat kring fyra olika kandidater till 
syntesskapande. Jag har argumenterat för att det är pålitlig kommunika-
tionsprocess som bör ses som det värde som argumenten rättfärdigar 
yttrandefrihet genom. Därmed har jag också besvarat avhandlingens 
huvudsakliga frågeställning: Varför är yttrandefrihet värdefull inom ra-
men för ett demokratiskt styrelseskick? Svaret är: Yttrandefrihet är värde-
full för demokrati eftersom yttrandefrihet främjar en pålitlig kommunikationspro-
cess. Det är således den processen som uttrycker varför yttrandefrihet är 
värdefull för demokrati. 

En konsekvens av detta resultat är att jag faktiskt har besvarat en 
annan fråga; nämligen var gränserna för yttrandefrihet bör dras.88 I in-
ledningen hävdar jag att det finns tre skäl för varför frågan om varför 
man bör studera varför yttrandefrihet är eftersträvansvärd. Ett av de 
skälen var: Det går inte att diskutera inskränkningar av yttrandefrihet om man 
inte först har klargjort varför yttrandefrihet är värdefull. Nu har jag besvarat 
frågan om varför yttrandefrihet är värdefull, således är det rimligt att in-
skränkningar av yttrandefrihet relateras till värdet pålitlig kommunika-
tionsprocess. Eller uttryckt på följande vis: att yttrandefrihet kan be-
gränsas om den pålitliga kommunikationsprocessen är frånvarande eller 
kraftigt begränsad. I nästa kapitel skall jag därför utsätta mitt resultat 
för ett test. Jag skall nämligen undersöka argumenten när det gäller be-
gränsningar av yttrandefrihet. Om värdet pålitlig kommunikationspro-
cess är det gemensamma värdet är det rimligt att argumenten också ut-

                                                           
88 Den frågan har inte varit vägledande i avhandlingen. Istället kan man säga att svaret på den frågan 

kan ses som en bieffekt av avhandlingens svar på den huvudsakliga frågeställningen. Jag vill tacka 
Karl Loxbo som uppmärksammade mig på att jag faktiskt kan besvara frågan om yttrandefrihetens 
gränser, åtminstone på ett principiellt sätt med utgångspunkt från argumenten.  
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trycker att yttrandefrihet bör begränsas om den processen av olika skäl 
är skadad eller frånvarande. 
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IV Begränsningar och pålitlig 
kommunikationsprocess 

 
”Ett tryckeri är ett vapenförråd, som man inte bör ställa till var mans förfogande.” 
(Napoleon 1809) 
 
Följande kapitel syftar till att fördjupa argumentationen kring värdet på-
litlig kommunikationsprocess samt att utsätta det resultatet för ett test. 
I det förra kapitlet argumenterade jag för att det är värdet pålitlig kom-
munikationsprocess som argumenten rättfärdigar yttrandefrihet igenom 
och att värdet pålitlig kommunikationsprocess också är något som för-
enar argumenten när det gäller varför yttrandefrihet är värdefull i en 
demokratisk kontext.  

Om det nu är riktigt att pålitlig kommunikationsprocess är det värde 
som rättfärdigar yttrandefrihet, borde också begränsningar av yttrande-
friheten kunna kopplas till avsaknaden av pålitliga kommunikationspro-
cesser. Om yttrandefrihet rättfärdigas med skälet att en pålitlig kom-
munikationsprocess är dess konsekvens, är det inte orimligt att tänka 
sig att yttrandefrihet kan tänkas inskränkas om pålitliga kommunika-
tionsprocesser inte existerar eller är starkt begränsade.  

Vad är då en ”icke-pålitlig kommunikationsprocess”? Svaret är, att 
om en pålitlig kommunikationsprocess består av politisk och offentlig 
informationsmångfald, bör ju en sådan process definieras som en pro-
cess där det inte finns någon politisk eller offentlig informationsmång-
fald eller om den politiska och offentliga mångfalden är starkt begrän-
sad. Min strategi här är dels att undersöka argumentens skäl gällande 
begränsningar av yttrandefrihet, dels undersöka om de skälen kan rela-
teras till det jag kallar ’icke-pålitliga kommunikations processer’.  

När det gäller begränsningar av yttrandefrihet kan det både vara frå-
gan om juridiska och icke-juridiska begränsningar. Här kommer jag en-
dast att undersöka argumentens juridiska begränsningar av yttrandefri-
het. Jag skall dock nämna något om skillnaden mellan dessa två typer av 
begränsningar.  
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Juridiska begränsningar är kopplade till statens lagstiftning. Staten 
kan således, via den lagstiftande makten, besluta att vissa yttranden och 
yttringar inte skyddas av lagen. Lagen kan t.ex. uttrycka att ’yttranden 
som innehåller x’ är brottliga. Om ett yttrande faller in under den lagen, 
dvs. innehåller x, är det straffbart. Icke-juridiska begränsningar har sna-
rare att göra med någon form av social censur som inte har stöd av la-
gen. Till exempel finns det i ett samhälle vissa uppfattningar som anses 
som acceptabla medan andra ses som oacceptabla eller ”icke-
rumsrena”. Även om icke-juridiska begränsningar inte vilar på samma 
legitimitetsgrund som de juridiska, eftersom de inte vilar på lagstiftning, 
är det inte orimligt att anta att det ändå är en form av begränsning på 
opinionsbildningen och den fria diskussionen i samhället. Teorier om 
”politisk korrekthet” och ”tystnadsspiralen”89 är exempel på den här 
formen av självpåtagen censur. När jag talar om ”begränsningar” 
kommer jag således inte att undersöka huruvida argumenten uttrycker 
icke-juridiska begränsningar. 

Tanken är nu att analysera argumenten, undersöka vad de säger om 
begränsningar av yttrandefrihet och om värdet pålitlig kommunika-
tionsprocess är relevant för begränsningar av yttrandefrihet.  

Mills sanningsargument 
John Stuart Mills sanningsargument, så som det uttrycks i Om friheten, 
handlar främst om att argumentera för yttrandefrihet och försvara den 
friheten, inte att redogöra för dess gränser och undantag.90 Det ligger 
nära till hands att tro att sanningsargumentet i Mills tappning därmed är 
enkelt att analysera när det gäller synen på begränsningar. En vanlig 
tolkning är att argumentet inte skulle tillåta yttringar, åsikter och idéer 

                                                           
89 Se Noelle-Neumann (1974; 1984) som myntade begreppet ”tystnadsspiralen”. Teorin säger att ”de 

som vet att de har en minoritetsåsikt i en fråga [är] betydligt mindre villiga att uttrycka denna stånd-
punkt offentligt” (Jodal 2003: 273; Sunstein 2002: 68).  Rädslan för att inte passa in i vissa sociala 
sammanhang skulle, enligt Noelle-Neumann, förklara varför fenomenet uppstår. Risken är därmed att 
alla argument som finns i en viss fråga inte kommer fram, utan endast majoritetsuppfattningar. 

90 Hamburger (1999) menar emellertid att Mills Om friheten är ett försvar både för frihet och för kon-
troll. Kontroll, hävdar Hamburger, är lika viktig för Mill som frihet. Det innebär att Om friheten även 
handlar om begränsningar och undantag, eftersom kontroll med nödvändighet innebär inskränkningar 
i friheten men samtidigt är en förutsättning för friheten. Se även Petäjä (2005) som hävdar att Mill ut-
trycker att både self-regarding acts och other-regarding acts kan bestraffas. Skillnaden mellan de två 
typerna av handlingar är att endast den senare kan bestraffas med stöd från lagen medan den förra kan 
ligga till grund för moralisk bestraffning.  Se t.ex. när Mill skriver om de skäl som ligger till grund för 
moralisk bestraffning av self-regarding acts (Mill 1995: 88ff.). 
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som är falska,91 men det är utan tvivel inte vad sanningsargumentet sä-
ger. Snarare är det tvärtom. Mill skriver att den ”falska” åsikten kan visa 
sig vara riktig, och är därmed värdefull, men Mill uttrycker också att 
även om åsikten är belagd som felaktig är det ”till skada att den under-
trycktes” (Mill 1995: 24). Falska (dvs. faktiskt falska) åsikter likväl som 
”falska” (dvs. obevisat falska) åsikter är alltså inte något skäl för att ytt-
randen skall inskränkas.92 Vad är det då Mill säger med sitt argument 
om begränsningar? På ett centralt ställe i början av kapitel III i Om frihe-
ten lägger Mill fram ”Spannmålshandlarexemplet”. Mill skriver där föl-
jande:  

 
No one pretends that actions should be as free as opinions. On the contrary, 
even opinions lose their immunity, when the circumstances in which they are ex-
pressed are such as to constitute their expression a positive instigation to some 
mischievous act. An opinion that corn-dealers are starvers of the poor, or that 
private property is robbery, ought to be unmolested when simply circulated 
through the press, but may justly incur punishment when delivered orally to an 
excited mob assembled before the house of a corn-dealer, or when handed 
about among the same mob in the form of a placard. (Mill 1859: 260; Mill 
1995: 63, min kurs.)93 

 
Det intressanta med Mills exempel är att det uttrycker att det är omstän-
digheterna som avgör om yttrandet skall tillåtas eller inte. Ett starkt be-
lägg för den tolkningen är att de yttringar som framförs till en upphet-
sad folkmassa, enligt Mill inte bör tillåtas. Däremot är samma tankein-
nehåll tillåtet om det framförs genom tidningar. Det som utgör den re-
levanta skillnaden mellan tidningar och det offentliga, muntliga yttran-
det är just omständigheterna, vilka skiljer sig åt mellan de två fallen.  

Även om åsikter i största möjliga mån bör skyddas mot inskränk-
ningar finns det fall när även ”opinions lose their immunity” (Ibid.). 

                                                           
91  En sådan tolkning gör t.ex. Haworth (1998: 39ff.) och Bull (1997: 328). Skillnaden mellan dem är att 

Haworth utgår från Mill och hans argument i On Liberty, medan Bull är lite oklar huruvida han utgår 
från Mills argument eller om han använder sanningsargumentet som en idealtyp, där Mill endast är en 
gestalt bland flera förespråkare för sanningsargument. Jag lutar åt det senare då Bull här utgått från 
Greenawalt (1989: 16ff.). Greenawalt skriver om ”’Truth’ discovery” (Ibid.) och lutar sig inte enbart 
mot Mill. 

92 Mill krånglar sig därmed ur den besvärliga distinktionen mellan ”sanna” och ”osanna” åsikter (och 
idéer). Man kan annars fråga sig vad en ”sann” åsikt är. Är det en åsikt som korresponderar mot empi-
riska fakta eller är det en åsikt som är sann då den befinner sig i en koherent mängd av åsikter? Den 
frågan behöver inte bekymra oss, då Mill, som sagt, hävdar att det inte spelar någon roll om en åsikt 
betraktas som sann, osann, riktig eller oriktig, den bör tillåtas oavsett kategori.  

93 I allmänhet har jag använt mig av den svenska versionen av Om friheten men ibland frångås den till 
förmån för originalet. I det här fallet främst för att den engelska originaltexten använder just ordet 
”circumstances”, medan den svenska översättningen använder ordet ”förhållanden”(Mill 1995: 63). 
Eftersom jag själv föredrar ”omständigheter” före ”förhållanden” är den engelska texten bättre här. 
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Det är alltså inte innehållet hos yttranden som ligger till grund för be-
straffning utan omständigheterna som omger när något yttras. 
O’Rourke uttrycker det så här: ”That exception is not specifically con-
cerned with the content of an opinion. … His concern is with the circum-
stances in which an opinion is expressed” (O’Rourke 2001: 126, kursiv i 
original). Enligt min uppfattning är det en rimlig tolkning O’Rourke gör 
av Mills syn på begränsningar. En invändning här från min sida är dock 
att innehållet ändå måste spela en viss roll. Om vi använder exemplet 
med spannmålshandlaren och yttrandet ”jorden är platt” är ”delivered 
orally to an excited mob assembled before the house of a corn-dealer” 
(Mill 1859: 260), är det uppenbart att det yttrandet inte medför samma 
fara som åsikten ”that corn-dealers are starvers of the poor”(Ibid.), 
även om omständigheterna i övrigt är desamma (jfr O’Rourke 2001: 
201, not 2).   

Varför utgör omständigheter en begränsning för sanningsargumen-
tet när det gäller yttrandefrihet? En viktig anledning är att argumentet 
främst riktar in sig på mottagarna – individerna som individuella lyssna-
re eller som kollektiva lyssnare – och inte på avsändaren av yttrandet. I 
fallet med spannmålshandlaren är omständigheterna sådana att motta-
garnas förmåga att agera på ett förnuftigt sätt är begränsad, eller satt ur 
spel, just på grund av att åsikten i den situationen riskerar leda till våld. 
I exemplet som Mill ger är risken överhängande att yttrandet ”spann-
målshandlare suger ut de fattiga” leder till våld mot individer, i det här 
fallet spannmålshandlare, då yttrandet framförs vid just deras egendom. 
Det är inte så att yttrandet i sig är brottsligt utan att yttrandet i just den 
situationen kan leda till handlingar som är brottsliga. Varje yttrande mås-
te med andra ord bedömas utifrån kontexten. Jag uppfattar att det är så 
Mill också resonerar vid begränsningar av yttrandefrihet. 

Att kontexten spelar roll är tydligt då Mill gör skillnad på om åsikten 
framförs muntligen, i de omständigheterna, eller om den cirkulerar i 
pressen. I det senare fallet är det inga problem men i det förra fallet kan 
det leda till begränsningar. Skillnaden beror främst på att omständighe-
terna är annorlunda om man hör något på plats – man kanske befinner 
sig mitt i en stor folkmassa – eller om man läser tidningen. Det är inte 
ovanligt att man ibland kanske blir upprörd över vad som står i tid-
ningarna och en löpsedel som uttrycker ”PRIVATE PROPERTY IS 
ROBBERY?” kan utan tvivel leda till upprörda diskussioner. Men det 
är ju något som argumentet också eftersträvar, eftersom diskussion le-
der till ökad kunskap och förståelse av olika synsätt i olika sak- och vär-
defrågor.  
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Det verkar vara så att om X sägs i omständigheter liknande dem 
Mill presenterar i sitt spannmålshandlarexempel, synes Mill lägga vikt 
vid att X i de omständigheterna inte befordrar tankeutbyte och diskus-
sion mellan de inblandade. Förmågan till självständigt tänkande förstörs 
i hög grad och därför är det ett skäl för begränsningar. Men om X ut-
trycks i pressen är det en annan sak, eftersom mottagarna befinner sig i 
helt andra omständigheter när de tar del av X.  

En rimlig tolkning av sanningsargumentet är att det faktiskt är från-
varon av pålitliga kommunikationsprocesser som tycks rättfärdiga den 
enda möjliga juridiska begränsningen av yttrandefrihet. O’Rourke tycks 
vara inne på samma spår när han skriver:  

 
The inability of those caught up in the excitement of a mob to think autono-
mously is without doubt among Mill´s reasons for saying that the person who 
incites them to perform a harmful action may be punishable. (O’Rourke 2001: 
131) 

 
O’Rourke framför alltså att skälet för Mills begränsning av yttrandefri-
het tycks vara att de som befinner sig i den uppretade folkmassan lider 
av begränsad autonomi, eftersom de inte, i den kontexten, äger förmå-
gan att tänka självständigt. O’Rourke fortsätter sedan: 
 

The freedom to express opinions gets its justification from the freedom of in-
dividuals to hear all opinions for the sake of their own intellectual develop-
ment. The disposition of the hearer is more important than the intention of 
the speaker; it follows that when people are not in a position to receive an 
opinion rationally, or are forced against their will to listen to another´s opin-
ion, the speaker can be held responsible for any harmful actions which ensue. 
(O’Rourke 2001: 133, kursiv i original) 

 
Här tolkar jag O’Rourkes läsning av Mill på det sättet att det handlar 
om en kommunikationsprocess som av olika skäl är begränsad. Att vara 
försatt i en situation där man inte kan resonera autonomt eller att be-
finna sig i sådana omständigheter att man inte kan ta emot eller hantera 
information på ett rationellt sätt indikerar att kommunikationsproces-
sens pålitlighet är eliminerad eller starkt begränsad.  

En central anledning till att vissa omständigheter, likt dem i spann-
målshandlarexemplet, tycks främja en icke-pålitlig process är att vid så-
dana omständigheter är informationsmångfalden minimerad. I Mills ex-
empel finns det bara en källa till information, och det är agitatorn själv. 
Det är endast agitatorns uppfattningar som kommer fram och inga 
andra, avvikande idéer. Därmed är mångfalden begränsad. Det är ju 
endast agitatorns idéer som förs fram och inte några avvikande upp-
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fattningar. Och eftersom både källan till information och innehållet i in-
formationen är starkt konformistiskt befrämjas inte diskussion, reflek-
tion och rationalitet. Individernas förmåga till sanningssökande är med 
andra ord starkt begränsade. Därför finns det skäl för att begränsa vissa 
yttringar med hänvisning till att kommunikationsprocessen var opålitlig. 

Om omständigheterna inte är präglade av en pålitlig kommunika-
tionsprocess finns det alltså skäl för att begränsa yttrandefrihet, enligt 
sanningsargumentet.  

Slutsatsen för Mills argument i relation till begränsningar är följande. 
Om omständigheterna är sådana att individerna är försatta i en situa-
tion där de inte kan ta emot information på ett autonomt och rationellt 
sätt, är det ett kriterium för att kommunikationsprocessens pålitlighet är 
begränsad. Utifrån spannmålshandlarexemplet kan vi utläsa att pålitlig-
heten är försvagad på grund av att informationen är starkt konformis-
tisk, informationsutbudet är begränsad till agitatorn själv, andra källor 
tillåts inte uttrycka andra åsikter. Därigenom är informationsmångfal-
den begränsad till agitatorns yttrande och inga andra. 

Meiklejohns demokratiargument 
Demokratiargumentet, så som det är formulerat i Alexander Meikle-
johns tappning, påminner en hel del om sanningsargumentet. Likheter-
na är att båda argumenten vilar på en konsekventialistisk argumenta-
tionslinje, bygger på en samhällsfilosofisk samhällsorientering samt äger 
en subjektstyngdpunkt på mottagarna En skillnad är att demokratiar-
gumentet synes vara smalare, då det främst är inriktat på politisk och of-
fentlig kommunikation. 

Vad kan man då utläsa ur demokratiargumentet när det gäller be-
gränsningar av yttrandefrihet? I Free Speech and Its Relation to Self-
Government (1948) skriver Meiklejohn följande om yttrandefrihetens 
gränser: 

 
… there follows at once a very large limitation of the scope of the principle. 
The guarantee given by the First Amendment is not, then, assured to all speak-
ing. It is assured only to speech which bears, directly or indirectly, upon issues 
with which voters have to deal – only, therefore, to the consideration of mat-
ters of public interest. Private speech, or private interest in speech, on the other 
hand, has no claim to the protection of the First Amendment. (Meiklejohn 
1948: 94, min kursiv.) 

 
Det är här tydligt att yttrandefrihet endast bör skydda yttranden som, 
direkt eller indirekt, har ett offentligt intresse, vilka i sin tur är värdeful-
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la för den självstyrande medborgaren i en demokrati. Frågan är då: vad 
är ett ”offentligt intresse”? I en senare bok nämner Meiklejohn att det 
finns fyra generella områden som kan betecknas som kännetecknande 
för ”public concern”, nämligen ”education, philosophy and the scien-
ces, literature and the arts, and public discussions of public issues” 
(Meiklejohn 1961: 256; Sadurski 1999: 21). I logikens namn bör därmed 
yttranden som inte kan placeras in i dessa fyra områden inte heller er-
bjudas ett särskilt skydd av yttrandefrihet. Men, allt hänger på hur man 
tolkar ”politiska yttringar” eller ”offentliga yttringar”. Å ena sidan kan 
argumentet anklagas för en alltför snäv syn på politik i meningen att en-
dast politiska yttringar bör erbjudas ett starkt skydd (Richards 1974) el-
ler så kan argumentet tolkas så att i princip allt är av betydelse ur poli-
tisk eller offentlig synvinkel (Shiffrin 1990). I den senare tolkningen ris-
kerar begreppet ”politiskt” att förlora all mening eftersom det kan refe-
rera till i princip allting, vilket betyder att inga yttranden överhuvudta-
get kan bestraffas. Sadurski uttrycker problemet så här: 
 

The second horn of the dilemma (that is lack of fit between the rationale and 
the breath of the protection) can only be remedied by watering down the 
sense of ‘the political’ to a point at which virtually any worthy activity is con-
nected (albeit indirectly) with the formation of one´s mind, character and 
preferences, which will in turn find its remote articulation in the voting deci-
sion. (Sadurski 1999: 22; jfr Schauer 1982: 44) 

 
Om vi återvänder till Meiklejohn verkar det som att demokratiargu-
mentet har en relativt bred syn på vad som innefattas av begreppet 
”politik” då han oftast jämställer det politiska med det offentliga. Han 
skriver t.ex. inte ”political speech”, istället använder han termen ”public 
speech” (Meiklejohn 1948: 99). Politik är alltså inte endast sådant som 
har med formella politiska institutioner att göra utan refererar till något 
vidare. Den bredare syn på politik som Meiklejohn har uttrycker han 
genom att det är av stor vikt att ”if men are their own rulers, is the de-
mand that whatever truth become available shall be placed at the dis-
posal of all citizens of the community” (Meiklejohn 1948: 88). En för-
utsättning för att medborgarna skall kunna vara insatta i offentliga frå-
gor är alltså att medborgarna också har en god utbildning och är någor-
lunda bildade i frågor som rör litteratur, kultur och filosofi (Meiklejohn 
1961: 256). Därmed måste även de områdena skyddas av yttrandefrihet. 
Han skriver: 

 
We are saying that the citizens of the United States will be fit to govern them-
selves under their own institutions only if they have faced squarely and fear-
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lessly everything that can be said in favor of those institutions, everything that 
can be said against them (Meiklejohn 1948: 91) 

 
Meiklejohn framför här idén att bildning och kunskap om olika per-
spektiv är något centralt om medborgaren skall kunna kallas självsty-
rande. Och på ett liknande sätt skriver han att yttrandefrihetens främsta 
syfte är, att:  
 

…all the citizens shall, so far as possible, understand the issues which bear 
upon our common life. That is why no idea, no opinion, no doubt, no belief, 
no counterbelief, no relevant information, may be kept from them. (Meik-
lejohn 1948: 89) 

 
Återigen lägger Meiklejohn vikt vid att medborgaren bör vara insatt i, 
och förstå, de saker som har att göra med det offentliga livet. Därför 
bör inte heller någon information eller några idéer censureras. Av den 
anledningen har medborgarna också rätt att ”believe in and to advocate 
socialism or communism, just as some of our fellow citizens advocate 
capitalism” (Meiklejohn 1948: 91). Vidare fortsätter Meiklejohn med att 
skriva:  

 
It tells us that such books as Hitler´s Mein Kamp, or Lenin´s The State and Revo-
lution, or the Communist Manifesto of Engels and Marx, may be freely printed, 
freely sold, freely distributed, freely read, freely discussed, freely believed, 
freely disbelieved, throughout the United States. (Meiklejohn 1948: 91) 

 
Meiklejohn tycks här kunna läsas så att i en demokrati bör även poli-
tiskt inkorrekta och politiskt farliga idéer få framföras, tryckas och dis-
kuteras.  

Vad säger då Meiklejohn mer konkret om yttrandefrihetens be-
gränsningar? Han menar att kommunikation som har sitt ursprung hos 
kommersiella, privata intressen inte bör erbjudas lika starkt skydd av 
yttrandefriheten, som när det gäller kommunikation som inte är kom-
mersiell. Skälet är inte att de är just privata eller kommersiella utan för 
att de inte berikar medborgarnas förmåga att vara självstyrande. Meikle-
john är särskilt kritisk till radion94 som han anser vara alltför styrd av 
ekonomiska särintressen. Han skriver t.ex. om radion: ”It is not en-
gaged in the task of enlarging and enriching human communication. It 
is engaged in making money” (Meiklejohn 1948: 104).95 Meiklejohn sä-

                                                           
94 Han nämner även filmindustrin och massmedierna, som tv och press (Meiklejohn 1948: 105). 
95 Det verkar här som att Meiklejohn gör det Mill inte hävdar. Mill hävdar ju inte att åsikter eller kom-

munikation som inte bidrar till sanningen bör förbjudas. Meiklejohn, däremot, påstår att kommunika-
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ger alltså, att eftersom syftet med kommersiell kommunikation inte är att 
bidra till det allmänna bästa, utan snarare att bidra till att berika privata, 
enskilda, ekonomiska intressen bör sådan kommunikation begränsas. 
Det är en radikal idé Meiklejohn framför och han ser framför sig en 
framtid av ”kulturskymning” och fördumning av allmänheten – ”It cor-
rupts both our morals and our intelligence” (Meiklejohn 1948: 104) – 
vilket i slutändan kommer att leda till katastrofala resultat för demokra-
tin.96 Med andra ord; om kommunikation saknar relevans ur politisk, 
social eller offentlig synvinkel bör kommunikationen inte åtnjuta sam-
ma starka skydd som kommunikation vilken är relevant ur de aspekter-
na.  

Det förefaller finnas en likhet här mellan Meiklejohns syn på kom-
munikation som har sin grund i vinstintresse och Cass Sunsteins var-
ning för en informationsmarknad som vilar på konsumentsuveränitet. 
Båda är överens om att politisk eller demokratisk suveränitet är att fö-
redra, främst för att den suveräniteten vilar på att det finns betydelse-
fulla saker utanför oss själva. Medborgare i en demokrati bör, enligt både 
Meiklejohn och Sunstein, känna till saker som berör samhället i stort 
och inte endast vara insatta i och intresserade av rent privata angelä-
genheter. 

Det synes också finnas en annan typ av yttringar som inte heller bör 
tillåtas. Och här är det nog mindre kontroversiellt. Det gäller yttranden 
som direkt förespråkar våld mot staten, samhället, grupper av medbor-
gare samt enskilda medborgare. ”Speech advocating illegal action appe-
ars most inconsistent with the argument from democracy”, skriver 
Schauer (1982: 194). Skälet är att sådana yttranden hotar själva grunden 
för det samhälle som demokratiargumentet förutsätter. Frederick Scha-
uer skriver så här om demokratiargumentet och våldsamma yttringar: 

 
If the processes of democratic government generate the Free Speech Princi-
ple, then speech that would circumvent those processes, that would impose a 
form of government other than the rule by the people, cannot fall within the 
coverage of the Principle. (Schauer 1982: 194) 

 

                                                                                                                                      
tion som inte bidrar till medborgarnas förmåga till självstyre, inte bör erbjudas ett lika starkt skydd av 
yttrandefriheten.  

96 Meiklejohn är påfallande modern i sin kritik av massmediernas kommersialisering. Han uppfattade 
tidigt att det kan uppstå konflikter mellan privata, kommersiella vinstintressen och medborgarnas rätt 
”till fritt meningsutbyte och allsidig upplysning” (SOU 1994: 94 s. 203; SOU 1980: 28 s. 84).  
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Schauer skriver alltså att eftersom argumentet förutsätter demokrati är 
det inte orimligt att yttranden som innehåller direkta uppmaningar till 
våld eller olagliga handlingar, som i sin tur hotar att förstöra demokra-
tin, inte heller bör tillåtas. En begränsning av yttrandefrihet med ut-
gångspunkt i nationell säkerhet bör alltså vara konsistent med demokra-
tiargumentet. Meiklejohn skriver också att yttrandefrihet kan inskränkas 
eller begränsas i händelse av ”emergency”: 

 
No advocate of the freedom of speech, however ardent, could deny the right 
and the duty of the government to declare that public discussion must be, not 
by one party alone, but by all parties alike, stopped until the order necessary 
for fruitful discussion has been restored. (Meiklejohn 1948: 49) 

 
Även om begränsningar av yttrandefrihet med hänvisning till nationell 
säkerhet är förenlig med demokratiargumentet finns det tendenser till 
inkonsistens hos Meiklejohns demokratiargument. Först skriver han att 
böcker som Mein Kampf och The State and Revolution bör tillåtas och att 
diskussion kring de böckerna är viktig. Men det tycks också som att ar-
gumentet kan tolkas så att yttrandefrihet bör begränsas om någon di-
rekt förespråkar våld mot staten eller dess medborgare. Både Hitlers 
och Lenins verk kan ju anklagas för att göra just det – ändå bör böcker 
av den typen tillåtas. Hur går det ihop? En välvillig tolkning av Meikle-
hohns argument på den här punkten går ut på att argumentet försvarar 
mottagarnas rätt till information som dels är av offentligt intresse, dels 
ger mottagarna inblick i perspektiv som är bildande för dem. På det sät-
tet försvarar Meiklejohn informationskällor som böcker med kontroversi-
ella budskap men kan samtidigt hävda att direkta uppmaningar som hotar 
medborgarnas kapacitet till självstyre får begränsas. Det förefaller där-
för som att Meiklejohn är mer rädd för budskap som verkar ”fördum-
mande”, t.ex. reklam, än för budskap som genom våld riskerar hota 
demokratin, t.ex. Hitlers Mein Kampf. I båda fallen kan det uppfattas 
som hot gentemot demokratin men i det förra fallet är hotet smygande 
– verkar genom långsamt förfall. I det senare fallet är det mer konkret 
och kanske just därför lättare att upptäcka och skydda sig mot. I vilket 
fall som helst är Meiklejohn en stark förespråkare för informations-
mångfald, dock under förutsättning att den information som finns inte 
innehåller alltför starka direkta uppmaningar till våld, eftersom det ris-
kerar att underminera kommunikationsprocessens pålitlighet. 

Det finns ytterligare ett kriterium som demokratiargumentet ut-
trycker gällande begränsningar. Meiklejohn tycks anse att ”Time, place 
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and manner”-baserade restriktioner97bör ses som legitima skäl för be-
gränsningar av yttrandefrihet. Meiklejohn skriver: ”Whenever self-
governing men demand freedom of speech they are not saying that 
every individual has an unalienable right to speak whenever, wherever, 
however he chooses” (Meiklejohn 1948: 24). Han fortsätter: 

 
Anyone who would thus irresponsibly interrupt the activities of a lecture, a 
hospital, a footboll field, or a home does not exhibit his freedom. Rather, he 
shows himself to be a boor, a public nuisance, who must be abated, by force if 
necessary. (Meiklejohn 1948: 24) 

 
Att säga sin mening var som helst, hur som helst och när som helst är 
alltså inte förenligt med yttrandefrihet, enligt Meiklejohn. Utifrån Meik-
lejohns syn på demokrati bör offentliga angelägenheter diskuteras öp-
pet och med målet att ”those who decide issues [dvs. de självstyrande 
medborgarna] shall understand them”, innan de fattar beslut om vad 
och hur de skall välja (Meiklejohn 1948: 25). Personer som stör, på det 
sättet som Meiklejohn beskriver ovan, förstör eller underminerar den 
processen som leder till ökad förståelse hos medborgarna.  

Demokratiargumentets syn på begränsningar av yttrandefrihet är, 
vill jag hävda, relaterat till pålitlig kommunikationsprocess. För det för-
sta är det tydligt att argumentet kan tolkas så att det kan vara nödvän-
digt att begränsa yttrandefrihet vid fall av ”emergency”, t.ex. rådande 
krig eller starka krigshot, just för att en pålitlig kommunikationsprocess 
inte existerar eller är starkt begränsad under sådana omständigheter. 
För det andra är det tydligt att yttranden som direkt pläderar för våld 
mot samhällets grunder inte kan tillåtas, då dessa former av yttranden 
riskerar att förstöra grunden för den pålitliga kommunikationsproces-
sen. För det tredje bör kommunikation, som har sin grund i privata 
vinstintressen och inte är ämnad till att ”enlarging and enriching human 
communication” (Meiklejohn 1948: 104), inte heller ges samma starka 
skydd av yttrandefrihet, med skälet att sådan kommunikation inte beri-
kar kommunikationsprocessen i samhället. Till sist är time, place and 
manner också relevant eftersom de förstör förutsättningarna för en på-
litlig kommunikationsprocess i samhället. 

 
                                                           
97 Se Tedford & Herbeck (2001: 255ff.) för en diskussion av time, place and manner-baserade restrik-

tioner. Time, place and manner betyder att tiden och platsen för kommunikationen eller uppträdandet 
hos den som yttrar sig kan utgöra skäl för att begränsa yttrandefrihet. Det gemensamma för denna 
form av restriktion är att skälen för begränsning inte har att göra med kommunikationens innehåll, 
utan på det sätt som kommunikationen framförs på, eller den tid eller plats som kommunikationen 
sker på. 
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Bollingers toleransargument 
Lee C. Bollingers toleransargument, i The Tolerant Society (1986), uttryck-
er att yttrandefrihetens funktion är att se till att olika uppfattningar och 
åsikter kan spridas i samhället. Genom att även ”konstiga” och ”omo-
raliska” åsikter får tillkännages lär sig människor att även sådana upp-
fattningar finns och tanken är att människor då lär sig acceptera sådana 
åsikter, även om de inte uppskattar dem. Yttrandefrihet har alltså en ka-
raktärsdanande funktion i betydelsen att vi då ”lär” oss att bli toleranta-
re gentemot avvikande uppfattningar.  

Vad säger då argumentet om begränsningar? Bollinger skriver, att 
även om hans argument uttrycker att gränserna för yttrandefrihet 
”might be pushed to what seems like an extreme”, finns det undantag 
(Bollinger 1986: 176; Bull 1997: 332f.). Bollinger skriver att yttrandefri-
het inte kan: 

 
… tolerate speech under all circumstances and conditions. It would be sense-
less to do so. Free speech should not and can not mean that we will suffer any 
and all consequences that speech may bring. Virtually none of us would pre-
sumably press for the right of an individual to reveal information in a wartime 
setting that, if known by the enemy, would almost certainly lead to the coun-
try´s defeat and the loss of democratic freedoms. (Bollinger 1986: 176) 

 
Det är tydligt att Bollinger främst uttrycker att det är omständigheter som 
utgör det främsta skälet vid begränsningar av yttrandefrihet. När om-
ständigheterna är sådana att det är krig, eller stor risk för krig, bör alltså 
yttrandefrihet kunna begränsas. Bollinger uttrycker tydligt att yttranden 
som medför förräderi mot nationen inte kan tillåtas, eftersom det un-
dergräver nationens säkerhet och demokratins grundvalar.  

Även om Bollingers argument uttrycker att nationell säkerhet är ett 
starkt skäl för begränsningar av yttrandefrihet, främst för att omstän-
digheterna är speciella, kan man mer konkret ställa sig frågan hur be-
gränsningarna motiveras i relation till Bollingers värde tolerans? Bollin-
ger resonerar på följande sätt. Under vissa omständigheter är medbor-
garnas kapacitet till tolerans nedsatt, exempelvis under krig, och då är 
det motiverat med begränsningar av yttrandefrihet. Han skriver t.ex. att: 

 
Certain extraordinary times and conditions exist in any society in which it is 
quite simply too much to expect of people that they would be self-restrained 
to speech behavior, and under which it would be counterproductive to the as-
pirational aims of free speech to insist on toleration. (Bollinger 1986: 182) 
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Bollinger skriver således att man inte kan förvänta sig samma tolerans-
nivå hos människor om samhället befinner sig i allvarliga situationer, 
t.ex. krig. Ett annat exempel som Bollinger ger är: 
 

Free speech is and must be an institution with a sensitivity to context, and 
wartime is one such context in which the capacities for toleration are notori-
ously more limited, in which the capacity to tolerate the risks of tolerance typi-
cally are significantly reduced… (Bollinger 1986: 189f.) 

 
Bollinger skriver alltså att man inte kan förvänta sig att full yttrandefri-
het alltid skall råda, eftersom yttrandefrihet bör vara en institution som 
är känslig för olika omständigheter.  

Till skillnad från Meiklejohn avvisar Bollinger allt tal om begräns-
ningar som har med ”lack of social value” att göra. Yttranden och 
kommunikation som ”saknar värde för samhället”, t.ex. obscenitet och 
förtal, är inte alls utan värde per se. Sådana yttranden kan inte avvisas 
med utgångspunkt från yttrandenas innehåll, utan med utgångspunkt 
från kontexten. Om omständigheterna är normala fyller även obscena 
yttranden en funktion, eftersom de lär medborgarna återhållsamhet in-
för det ”onormala”, även om de inte tycker om innehållet hos de ytt-
randena.  

Hos toleransargumentet synes omständigheter spela en viktig roll, 
liksom hos sannings- och demokratiargumentet, när det gäller begräns-
ningar av yttrandefrihet. Att just omständigheter är ett relevant skäl har 
att göra med att om omständigheterna är ”irrationella” – som t.ex. i 
krigstid – är medborgarnas förmåga till sanningssökande, demokratiskt 
självstyre samt tolerans begränsade. Under de förhållandena kan inte 
information och kommunikation vara lika fri som när det är normala 
eller fredliga förhållanden. Informationsmångfalden är, med andra ord, 
starkt begränsad just för att omständigheterna är annorlunda under 
icke-normala förhållanden. Kommunikationsprocessen präglas således 
under vissa omständigheter av opålitlighet och ger därmed skäl för att 
begränsa yttrandefrihet. Min tolkning av toleransargumentet är att det 
uttrycker att avsaknaden av en pålitlig kommunikationsprocess är ett 
starkt skäl för att begränsa yttrandefrihet.  

Scanlons autonomiargument I & II 
Jag väljer här att analysera båda autonomiargumenten under samma ru-
brik. Det kommer dock tydligt att framgå att det är två olika argument 
som ligger till grund för analysen. 
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Vad säger Scanlons två autonomiargument om yttrandefrihet och 
begränsningar? Att staten får begränsa yttrandefriheten står klart, bara 
det är goda skäl, som nämnts tidigare. Men vilka är de skälen? I auto-
nomiargument I, som uttrycks genom artikeln ”A Theory of Freedom 
of Expression” (1972), skriver Scanlon följande:  

 
A more limited case for allowing states the power in question [dvs. makten att 
begränsa yttrandefrihet] might rest not on particular virtues of governments 
but on the recognized fact that under certain circumstances individuals are 
quite incapable of acting rationally. (Scanlon 1972: 220) 

 
Scanlon skriver här att det finns omständigheter då individernas förmå-
ga till rationalitet är begränsade och under de förhållandena kan det 
vara legitimt att begränsa yttrandefrihet. Det är logiskt att autonomiar-
gument I går med på att staten får begränsa yttrandefrihet om förhål-
landena är sådana att individernas förmåga till rationalitet är försvagad. 
I ett exempel – ”nervgasexemplet” – skriver Scanlon (1972: 211) att om 
en person offentliggör (i en tidning, på tv eller Internet) hur man till-
verkar nervgas, finns det goda skäl för att staten får begränsa den in-
formationen. Skälet är, att nervgastillverkarens information ”would 
bring about a drastic decrease in the general level of personal safety by 
radically increasing the capacity of most citizens to inflict harm on each 
other” (Scanlon 1972: 211). Motivet för begränsning tycks här vara att 
information av den typen som tillverkaren av nervgas delar med sig av, 
riskerar att leda till en allmän välfärds- och/eller säkerhetsminskning i 
samhället eftersom den informationen ökar risken för våld i samhället. 
Konsekvensen av informationen som nervgastillverkaren står bakom 
tycks vara relaterad till medborgarnas förmåga till rationalitet. Då sådan 
information blir allmänt spridd ökar risken för skador på samhället och 
dess medborgare, vilket också minskar medborgarnas kapacitet till ra-
tionalitet.  

I ljuset av ovanstående är det konsistent hos autonomiargument I, 
att (i) tyngdpunkten inte läggs på begränsningar utan på statens skäl för 
begränsningar samt (ii) att begränsningar endast är tillåtna om omstän-
digheterna är sådana att individernas förmåga till autonomi och rationa-
litet är begränsade. 

Vad säger då autonomiargument II om begränsningar? Scanlon skri-
ver att: 

 
I still think that it is legitimate for the government to promote our personal 
safety by restricting information about how to make your own nerve gas. 
(Scanlon 1979: 534) 
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Scanlon håller alltså fortfarande fast vid sin tidigare hållning, när det 
gäller information som kan leda till allvarlig skada för medborgarna. 
Man kan då fråga sig om det finns någon relevant skillnad mellan auto-
nomiargument I och II när det gäller begränsningar. Autonomiargu-
ment II uttrycker att medborgarna har ett allmänt intresse av en ”good 
environment” eftersom det är ”… the best way to discover what one 
really has reason to prefer” (Scanlon 1979: 547). I en pålitlig kommuni-
kationsmiljö, där man utsätts för olika typer av information, är det möj-
ligt att man själv kan ta ställning till informationen, värdera den och 
slutligen förkasta eller ta till sig informationen. Här framgår det att 
Scanlons uppfattning, gällande informationsmångfald, i stort sett är 
densamma som Sunsteins, trots att de har olika värdeperspektiv. Sun-
stein uttrycker att det finns ett värde i att utsätta individer för informa-
tion de annars kanske inte tagit del av, med utgångspunkt från värdet 
politisk suveränitet. Scanlon anser att individer bör utsättas för olika typer 
av information, med utgångspunkt från värdet autonomi. Båda anser så-
ledes ytterst att en kommunikations- och informationsmiljö som är på-
litlig är av största vikt för att kunna uppfylla värdena politisk suveräni-
tet respektive autonomi. 

Hur är det då med information som ändrar ens preferenser, utan att 
man är medveten om det? Scanlon frågar sig om en process som på-
verkar individens uppfattningar, utan att individen själv är medveten 
om att hon blir påverkad, är en god miljö? Så kallad subliminal98 reklam 
och marknadsföring borde kanske inte tillåtas av det skälet. Scanlon 
skriver: ”A law against subliminal advertising could be acceptable on 
first amendment grounds…” (Scanlon 1979: 548). Nu är det inte så 
vanligt med subliminal information, vilken är ”dold” för blotta ögat, 
om än inte för (under)medvetandet, så det är kanske inte något stort 
problem. Men, utifrån Scanlons utgångspunkter kan ju inte subliminala 
budskap höra hemma i en process där informationen värderas på ett 
autonomt sätt. Sådan information står utanför vår makt och vi kan inte 
värja oss mot den (förutsatt att subliminala budskap verkligen har en 
kognitiv effekt) och således kan vi inte heller värdera den.  

Att information måste vara ”öppen” och inte får vara impregnerad 
med dolda budskap tycks alltså vara ett kriterium som kan vara ett skäl 

                                                           
98 Att information är subliminal betyder att informationen inte uppfattas medvetet – den syns inte och 

uppfattas inte – men att den ändå påverkar vårt medvetande. En del musik har anklagats för att sprida 
subliminala budskap, vilket, enligt vissa personer, kan ”bevisas” genom att spela musiken baklänges 
på en lp-skiva. Då framträder det ”verkliga” budskapet. Ett välkänt exempel på en sådan beskyllning 
är Led Zeppelins klassiker ”Stairway to Heaven”, vars satanistiska budskap framträder vid en upp-
spelning baklänges, enligt vissa personers tolkningar. 
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för begränsningar. Hur är det då med falsk, men öppen, information? 
Först ställer sig Scanlon frågande och skriver: ”… the relevant audience 
interests are in much more danger from excessive exposure to adverti-
sing, and from false and deceptive advertising” (Scanlon 1979: 541). 
Sedan lägger Scanlon fram ett resonemang som är lite förvirrande och 
motsägelsefullt. Han skriver att kommersiella budskap, t.ex. reklam, 
ändå bör ha samma skydd som icke-kommersiell information. Hans 
främsta skäl för det är att inskränkningar av kommersiell information är 
ett uttryck för paternalism då det skulle betyda att staten inte litar på att 
individerna kan värdera den informationen på ett rimligt sätt (Scanlon 
1979: 541).  

Enligt min uppfattning är Scanlons autonomiargument II motsägel-
sefullt på den här punkten. I citatet ovan skriver han om ”false and de-
ceptive advertising” men sedan tar han inte upp problemet med up-
penbart falsk marknadsföring, vilket ju synes inkonsekvent av Scanlon. 
Genom massiv, falsk reklam är risken stor att man blir lurad på ett sätt 
som ligger nära subliminala budskap. I båda fallen är det svårt att värja 
sig och bilda en egen uppfattning. I båda fallen är det knappast fören-
ligt med en god miljö där autonomt tillägnade övertygelser är en konse-
kvens (Scanlon 1979: 527). 

Slutligen tar Scanlons autonomiargument II upp ännu ett exempel 
där yttrandefrihet bör begränsas. Det gäller fall där mottagarna blir ut-
satta för ”very significant psychological costs” (Scanlon 1979: 549). När 
det gäller upprätthållandet av en fri politisk- och offentlig diskussion i 
samhället är det ofrånkomligt att samhället och mottagarna också får 
räkna med att (ibland) bli utsatta för en inte obetydlig psykologisk på-
verkan och stress. Frågan är då hur hög den stressen får vara utan att 
yttrandefriheten bör begränsas. Den frågan besvaras inte av Scanlon 
utan lämnas öppen.  

Sammanfattningsvis uttrycker Scanlons autonomiargument I att ytt-
randefrihet bör begränsas om (i) omständigheterna är präglade av irra-
tionalitet samt om (ii) det finns risk för att samhällets välfärd och sä-
kerhet är allvarligt hotad. Scanlons autonomiargument II säger att ytt-
randefrihet bör begränsas om (ii, som ovan) det finns risk för att sam-
hällets välfärd och säkerhet är allvarligt hotad, om (iii) yttranden inne-
bär höga psykologiska kostnader för mottagarna samt om (iv) den goda 
miljön, där individernas preferenser utvecklas, inte upprätthålls. Ett så-
dant exempel är subliminal marknadsföring och information. Om så-
dan marknadsföring tillåts blir mottagarna ”lurade” och kan inte på ett 
autonomt sätt värdera informationen. 
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Det gemensamma för autonomiargument I och II och dess be-
gränsningar av yttrandefrihet tycks vara avsaknaden av pålitliga kom-
munikationsprocesser. I (i) är det uppenbart, då Scanlon uttryckligen 
skriver att omständigheter som präglas av irrationalitet är ett skäl för 
undantag. Även i (ii), (iii) och (iv) är pålitliga processer viktiga. Scanlon 
skriver t.ex., angående (iv) att: 

 
It must be asked whether exposure to these means leads to changes in one´s 
tastes and preferences through a process that is, like subliminal advertising, 
both outside of one´s control and quite independent of the relevant grounds 
for preference, or whether, on the contrary, the exposure to such influences is 
in fact part of the best way to discover what one really has reason to prefer. 
(Scanlon 1979: 547) 

 
Vi, betraktade som mottagare, har ett allmänt intresse av det Scanlon 
kallar pålitliga kommunikationsprocesser. Han skriver att: ”What we 
should want in general is to have our beliefs and desires produced by 
processes that are reliable…” (Scanlon 1979: 526). Vi föredrar alltså en-
ligt Scanlon, om vi får välja, att vara medvetna om hur vi påverkas av 
omvärlden och andra människor. Och omvänt; det är något dåligt, i be-
tydelsen att vi inte skulle föredra, om vi får välja, att inte vara medvetna 
om hur vi påverkas av omvärlden. På samma sätt är det med skäl (iii). 
Genom att mottagarna utsätts för en orimligt hög psykologisk stress 
förstörs också förmågan till rationalitet och istället framkallas kanske 
aggressivitet eller ångest hos mottagarna, vilket kan leda till än mer 
problem som exempelvis våld. 

Efter den här genomgången av argumenten och min preliminära 
analys av argumentens syn på begränsningar i relation till värdet pålitlig 
kommunikationsprocess är det dags att gå vidare. Nu är det dags att 
sammanfatta diskussionen och redovisa resultatet. 
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Resultat 
Först och främst tänker jag sammanfatta argumentens syn på begräns-
ningar med följande tabell (se tabell 3 nedan):  
   
  Skäl för begränsning 
 
 Sanning -  Omständigheter.   
 

Demokrati - Direkta uppmaningar till våld mot samhällets 
grunder. 
-   Time, place and manner.  
- Information med privata vinstintressen (t.ex. re-
klam). 

  
Argument Tolerans -   Omständigheter. 
  
 Autonomi I -   Omständigheter.  

-   Hög risk för våld mot samhället och individer. 
 

Autonomi II -   Hög risk för våld mot samhället och individer. 
-  Yttranden som innebär hög psykologisk stress för 
individer.  
- Subliminala budskap, med skälet att sådana bud-
skap konstituerar en miljö där individernas prefe-
renser skapas genom manipulation.  

 
Tabell 3. Argumenten som rättfärdigar yttrandefrihet och deras respektive skäl för 
begränsningar av yttrandefrihet. 

 
Av tabell 3 framgår det att (i) omständigheter och (ii) yttranden som är 
relaterat till våld, eller risk för våld, är vanliga skäl för begränsningar, ut-
ifrån de analyserade argumenten. De skälen är alltså relativt generella, 
oberoende av dimensionerna  normativ argumentationslinje, samhällsfi-
losofisk tyngdpunkt och subjektstyngdpunkt.  

När det gäller omständigheter är det tydligt att det har med pålitlig 
kommunikationsprocess att göra. I Mills exempel med spannmålshand-
laren framgår det att en situation av det slaget präglas av irrationalitet i 
betydelsen att såväl källan till information som innehållet i informatio-
nen är begränsad. Informationsmångfalden är således starkt begränsad. 
Avsaknaden av informationsmångfald främjar inte en process där dis-
kussion och reflektion är närvarande, istället ökar risken för våld. Att 
säga vissa saker inför en uppretad folkmassa kan ju verkligen leda till 
våld, på grund av omständigheternas art. När det gäller toleransargu-
mentet finns samma tanke. I oroliga tider, t.ex. vid fall av krig och an-
arki, är medborgarnas kapacitet för tolerans nedsatt. Bollingers upp-
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fattning är därför att information inte kan vara fri på samma sätt som 
vid normala omständigheter. Även för autonomiargument I och II är 
omständigheter en betydelsefull faktor. Eftersom båda versionerna av 
autonomiargumentet vilar på tanken att individerna är rationella, auto-
noma varelser är det närmast naturligt att yttrandefrihet också får be-
gränsas om individernas kapacitet, till följd av omständigheterna, är 
nedsatt. Gemensamt för sannings-, tolerans-, och autonomiargument I 
och II är således att om förmågan till rationella och autonoma övervä-
ganden är starkt nedsatt så är det också ett starkt skäl för att yttrande-
frihet bör begränsas.  

Yttranden som direkt förespråkar våld mot staten, samhället eller 
individerna är också något som ligger till grund för begränsningar. Svå-
righeten är naturligtvis att nå fram till vilken grad av våldsförespråkande 
som är acceptabel utan att bestraffas men det är en annan fråga. Det 
viktiga här är att starkt hotande yttranden på ett mycket direkt sätt ris-
kerar att förstöra kommunikationsprocessernas pålitlighet genom att 
sådana yttranden kan skapa omfattande rädsla, aggressivitet och ångest i 
samhället och hos medborgarna.   

Autonomiargument II och demokratiargumentet har också en lik-
nande tanke när det gäller information och budskap som saknar ”soci-
alt värde”. Meiklejohns demokratiargument uttrycker att budskap som 
har ett kommersiellt syfte inte bör erbjudas ett lika starkt skydd av ytt-
randefriheten. Scanlons autonomiargument II diskuterar riskerna med 
kommersiella, privata budskap men går inte så långt att argumentet kan 
se det som skäligt att begränsa dem. Autonomiargument II diskuterar 
istället farorna med ’dolda’ budskap, t.ex. subliminal information, och 
anser att det inte bör tillåtas, eftersom det skulle konstituera en opålitlig 
kommunikationsprocess.  

I kapitel III besvarades både fråga 2 och den huvudsakliga fråge-
ställningen. Svaret på den sistnämnda frågan genererade också ett svar 
på var gränserna bör dras för yttrandefrihet, åtminstone på ett principi-
ellt sätt. I detta kapitel har jag utsatt resultatet pålitlig kommunikations-
process för följande test: Givet att yttrandefrihet rättfärdigas med vär-
det pålitlig kommunikationsprocess är det rimligt att begränsningar av 
yttrandefrihet kan relateras till frånvaron av pålitlig kommunikations-
process. Analysen av argumenten har också gett svaret att det förefaller 
vara så att argumenten också motiverar begränsningar av yttrandefrihet 
med skäl som går att härleda till icke-pålitliga kommunikationsproces-
ser.  
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V Avslutning 
I detta avslutande avsnitt skall jag först presentera avhandlingens slut-
satser och därefter avser jag att diskutera de konsekvenser som kan 
tänkas följa från slutsatserna. I båda avsnitten diskuteras även invänd-
ningar och problem som kan resas mot undersökningens slutsatser. Det 
bör även påpekas att jag i sista avsnittet tillåter mig att vara mer speku-
lativ än tidigare i avhandlingen. 

Slutsatser 
Avhandlingens utgångspunkt har varit att det finns tre starka skäl för 
att rättfärdigandet av yttrandefrihet i demokrati är nödvändig. De skä-
len är följande: 
(i) Det är inte meningsfullt att diskutera inskränkningar av yttrandefrihet om man 
inte först har klargjort varför yttrandefrihet är värdefull. 
(ii) Medborgare som inte har funderat över värdet av yttrandefrihet försvagar demo-
kratins självförsvar. 
(iii) Det finns en brist i statsvetenskaplig forskning, politiska utredningar och lag-
texter om varför yttrandefrihet är värdefull i en demokratisk kontext, vilket både 
gäller Sverige och andra demokratiska länder. 
 
Givet att jag anser det vara problematiskt att det är brist på statsveten-
skaplig forskning om varför yttrandefrihet är värdefull (skäl iii), att det 
är negativt att demokratiska medborgare inte reflekterar över varför ytt-
randefrihet är värdefull (skäl ii) samt att det inte är meningsfullt att dra 
upp gränser för yttrandefrihet utan att vara klar över vilka värden som 
motiverar yttrandefrihet (skäl i), är det rimligt att ge sig i kast med den 
svåra frågan som rör varför yttrandefrihet är värdefull. Därför har av-
handlingen skrivits. 

Avhandlingens huvudsakliga frågeställning är följande: Varför är ytt-
randefrihet värdefull inom ramen för ett demokratiskt styrelseskick? Denna frå-
geställning innehåller två delfrågor:  
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Fråga 1. Vilka argument är de starkaste och viktigaste i diskursen 
kring rättfärdigandet av yttrandefrihet inom ramen för demokrati och 
hur uttrycker de att yttrandefrihet rättfärdigas?  

Fråga 2. Är de centrala argumenten tillräckliga eller bör vi tänka på 
ett annorlunda sätt när det gäller varför yttrandefriheten är värdefull?  

 
För att kunna besvara fråga 1 har tre dimensioner använts som analys-
redskap. Det visar sig att fyra av de fem analyserade argumenten vilar 
på en konsekventialistisk argumentationslinje, medan ett argument ut-
trycker en icke-konsekventialistisk argumentationslinje. Gällande di-
mensionen samhällsfilosofisk tyngdpunkt kan tre argument betecknas 
som samhällsorienterade och två som individorienterade. Till sist, när 
det avses dimensionen subjektstyngdpunkt är alla argumenten inriktade 
på mottagaren. Vilket svar kan då ges på fråga 1, givet analysen från 
dimensionerna? 

Jag hävdar att det, utifrån dimensionerna, är möjligt att urskilja två 
huvudsakliga idealtypiska positioner när det gäller rättfärdigandet av 
yttrandefrihet. Den ena positionen (kollektivt gott) består av konse-
kventialism, samhällsorientering samt fokus på mottagaren, den andra 
positionen (individuell rättighet) består av icke-konsekventialism, indi-
vidorientering samt fokus på avsändaren. Resultatet visar att argumen-
ten i första hand ger uttryck för att yttrandefrihet bör ses i ljuset av ide-
altypen kollektivt gott. Det betyder att de, kanske överraskande, inte mo-
tiverar yttrandefrihet med utgångspunkt från att det är en individuell rät-
tighet. Detta innebär inte att argumenten inte betraktar yttrandefrihet 
som en individuell rättighet, utan det betyder att den rättigheten inte 
motiveras med utgångspunkt från att det är en sådan rättighet. Istället 
tycks yttrandefrihet främst motiveras i ljuset av att det är en fri- och rät-
tighet som är värdefull för samhället i sin helhet, då det är yttrandefri-
hetens (i) konsekvenser som ger skäl för varför yttrandefrihet är värdefull; 
att det är (ii) samhället i sin helhet som gagnas av dessa konsekvenser samt 
att det är (iii) mottagarnas intresse som främjas av de konsekvenserna. En 
annan slutsats har jag svårt att dra, givet analysen av argumenten utifrån 
dimensionerna.  

När det gäller fråga 2 är svaret att argumenten är tillräckliga, pro-
blemet är att argumentens värden och skäl för varför yttrandefrihet är 
värdefull inte är tillräckliga. Min rekonstruktiva tolkning har lett till re-
sultatet att argumenten uttrycker att det främsta skälet för varför ytt-
randefrihet är värdefull är dess förmåga att skapa en kommunikations-
process som är pålitlig. Den processen är pålitlig om medborgarna i ett 
samhälle utsätts för informationsmångfald, uttryckt i termer av att 
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medborgarna utsätts för information som går utöver deras snäva egen-
intresse.  

Svaret på min huvudsakliga frågeställning är således att med ut-
gångspunkt från de fem starkaste argumenten är det värdet pålitlig 
kommunikationsprocess som ger skäl för varför yttrandefrihet är värde-
full för ett demokratiskt styrelseskick. Det innebär att de värden, med 
vars hjälp argumenten själva rättfärdigar yttrandefrihet, får en mer un-
danskuffad ställning. Sanning, tolerans, autonomi etc. är snarare väl-
komna konsekvenser av yttrandefrihet och inte de värden som ligger till 
grund för varför yttrandefrihet är värdefull.  

En konsekvens av svaret på min huvudsakliga frågeställning är att 
jag också har nått fram till ett principiellt svar på frågan om var grän-
serna för yttrandefrihet bör dras, eftersom frågan om gränsdragningen 
är relaterad till frågan om rättfärdigandet. Då jag uttryckt att yttrande-
frihet rättfärdigas med hjälp av värdet pålitlig kommunikationsprocess 
har jag antagit att yttrandefrihet kan begränsas om den processen är 
frånvarande eller skadad. Det antagandet testade jag på argumenten och 
svaret är att argumenten också uttrycker att yttrandefrihet kan begrän-
sas om kommunikationsprocessen är opålitlig. 

Då kan man ställa sig den kritiska frågan: Är det inte så att yttrande-
frihet definitionsmässigt sammanfaller med pålitlig kommunikations-
process? Det vill säga, att det är synonyma begrepp. Mitt svar på den 
invändningen lyder så här. ”Yttrandefrihet” är ur ett filosofiskt per-
spektiv en tillåtande princip vilket betyder att yttrandefrihet säger något 
om vilka fri- och rättigheter vi har, i det här fallet att vi tillåts att yttra 
oss på olika sätt. ”Pålitlig kommunikationsprocess” är ingen tillåtande 
princip, det är en konsekvens eller ett resultat (av principen yttrandefri-
het). Och ett resultat och en tillåtande princip kan inte vara synonyma, 
de befinner sig på olika nivåer. Alltså kan de svårligen ses som synony-
ma begrepp. 

Om det här resultatet är riktigt innebär det att vi har kommit ett steg 
på vägen mot en enhetlig yttrandefrihetsteori. Mot det påståendet skulle 
dock en del kritiker invända (t.ex. Rutherglen 1987; Barendt 1985). Det 
är, enligt dessa kritiker, inte möjligt att rättfärdiga yttrandefrihet på nå-
got annat sätt än genom pluralism. Det vill säga, att yttrandefrihet en-
dast kan motiveras med stöd av många olika värden och skäl.99 Jag vill 

                                                           
99 På det sättet tycks t.ex. Andersson resonera när han skriver: ”En slutsats som kan dras … är också att 

någon enhetlig yttrandefrihetsteori knappast är möjlig” (Andersson 2004: 173, kursiv i original). Pro-
blemet är att Andersson inte skiljer på är och bör. Hans undersökning är empirisk då den undersöker 
tre olika yttrandefrihetsdilemman i Sverige med utgångspunkt från tre ”typargument” för yttrandefri-
het; sannings-, , demokrati- samt autonomiargumentet. Svaret Andersson ger är att eftersom inget av 
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hävda att den här studien ger stöd åt idén att det faktiskt är möjligt att 
finna ett gemensamt värde, åtminstone bland de argument som analyse-
ras här. Och då jag samtidigt hävdar att dessa argument är de starkaste i 
diskursen kring yttrandefrihetens rättfärdigande, tycks det för mig låta 
märkligt att uttrycka att det inte är möjligt att nå en enhetlig yttrande-
frihetsteori. Resultatet av avhandlingen säger att det är möjligt att finna 
ett skäl för yttrandefrihet, samtidigt som det skälet i sig motiverar både 
varför åsiktspluralism är värdefull såväl som varför medborgare i en 
demokrati bör utsättas för idéer de annars inte hade tagit del av om de 
själva hade fått välja fritt.  

Nu är det istället dags att diskutera den centrala relationen mellan 
yttrandefrihet och demokrati. Vi har tidigare utrönt vilka krav demokra-
ti ställer på medborgarna och vilken funktion yttrandefrihet anses ha i 
den kontexten. Med utgångspunkt från krav på allmänna val och en 
konstitution, (McNair 1995) och krav på utbildning och upplyst förstå-
else hos medborgarna (Dahl 1999), kan också yttrandefrihetens funk-
tion bestämmas i relation till demokrati. Det är nog rimligt att påstå att 
utan yttrandefrihet är varken de formella eller informella kraven möjliga 
att tillgodose.  

Här blir det tydligt att en pålitlig kommunikationsprocess faktiskt ut-
trycker varför yttrandefrihet är så värdefull i en demokratisk kontext. 
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 utryck 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. 

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

                                                                                                                                      
dessa typargument är dominerande i debatten så drar han slutsatsen att pluralismen är det ända möjli-
ga alternativet. Men även om något är (empiriskt) på ett visst sätt innebär det inte att det därmed ock-
så bör (normativt) vara på det sättet. Även om det vore ett empiriskt faktum att vi nu lever i en dikta-
tur, är det fullt möjligt att samtidigt föra en normativ argumentation som går ut på att det finns goda 
skäl för att demokrati hade varit ett bättre styrelseskick att leva i. 
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Slutdiskussion  
Vad kan det då betyda om yttrandefrihet motiveras av värdet pålitlig 
kommunikationsprocess? Vilka konsekvenser får det? Jag ska försöka 
svara på de frågorna nedan genom att tillåta mig att spekulera i högre 
grad än tidigare i avhandlingen.  

För det första betyder resultatet pålitlig kommunikationsprocess att 
yttrandefrihetens betydelse i demokratin lyfts fram. Att yttrandefrihet 
inte endast är en ”rättighet”, utan tjänar ett annat – och kanske viktiga-
re – syfte. Om yttrandefrihet främst fyller funktionen att tillgodose 
primära villkor för politisk diskussion, offentligt samtal och samhällsut-
veckling i bred bemärkelse för demokratin, innebär det också att (i) 
medborgerligt deltagande i den processen anses värdefull samt (ii) insik-
ten att utan yttrandefrihet fungerar inte den demokratiska processen 
(Bull 1997: 329; Dahl 1999: 128, 264).  

De konsekvenserna kan kritiseras och frågan man kan ställa sig är: 
Kan inte yttrandefrihet sedd som uteslutande en individuell rättighet 
lika väl leda till samma konsekvenser? Nej jag tror inte det, eftersom 
det perspektivet fokuserar på avsändarens rättighet att yttra sig och ut-
trycka sig. Den positionen ligger nära Sunsteins konsumentsuveränitet, där 
individernas intressen och preferenser är det som styr innehållet i 
kommunikationsprocessen. Risken med en yttrandefrihet som baseras 
på konsumentsuveränitet är att individernas känsla för det ”allmänna” 
– för demokratin – urholkas genom polarisering, fragmentisering och i 
slutändan ökad risk för extremism (Sunstein 2001). Sunstein formulerar 
det så här:   

 
If diverse groups are seeing and hearing quite different topics, mutual under-
standing might be difficult, and it might be increasingly hard for people to 
solve problems that society faces together. (Sunstein 2001: 61) 
 

Tankegången här vilar på att om individer och grupper av individer en-
dast talar med likasinnade och sällan eller aldrig hör motsatta idéer, blir 
det svårare att enas kring problem som rör samhället eller demokratin. 
Enligt Sunstein är det således en potentiell risk att samhället delas upp i 
olika fraktioner med individer och grupper som inte kan förstå varand-
ra. Det beror främst på att de kommunicerar med dem som tycker som 
de själva, och sällan eller aldrig tar del av andra gruppers och individers 
argument och perspektiv. Demokrati, enligt Sunstein, förutsätter åtmin-
stone någon gemensam värdegrund för att fungera väl och utan gemen-
samma värderingar bland medborgarna tenderar demokratin att urhol-
kas. 
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Det ”goda” alternativet, enligt Sunstein, är demokratisk- eller politisk 
suveränitet, där yttrandefrihet fyller funktionen att: (i) förse individerna 
med information som går utöver deras snäva egenintresse; (ii) skapa 
fler möjligheter för individerna att ta del av motsatta perspektiv samt 
(iii) utsätta medborgarna för information som de inte själva hade valt 
om de själva hade fått bestämma. Medborgerligt deltagande förutsätter 
välinformerade medborgare och att motivera yttrandefrihet med skälet 
att de har rätt att yttra sig leder knappast fram till kravet på upplysta 
och informerade medborgare. När det gäller den demokratiska proces-
sen är det naturligtvis värdefullt att medborgarna har rätten att säga sin 
mening men än viktigare är att tillgodose att medborgarna har möjlig-
het att ta del av den information som finns samt att de utsätts för in-
formation som speglar olika perspektiv.100 

Det här leder fram till en position som inte ensidigt uppfattar staten 
som en fiende gentemot individernas yttrandefrihet, utan snarare ser 
statens inflytande som något positivt. Det finns ett område som kan 
belysa detta – nämligen radio, TV samt i viss mån dagspressen. Resulta-
tet pålitlig kommunikationsprocess kan tolkas så att en slutsats som föl-
jer är att det är viktigt att det finns dagspress, radio och television som 
tillhandahåller bred och allsidig information, utan alltför mycket in-
blandning från privata eller partiska intressen, som medborgarna kan ta 
del av. Här ligger public service, dvs. radio och TV i allmänhetens intresse, 
nära till hands. Det betyder inte att det endast måste finnas public ser-
vice radio och TV men det bör finnas som ett informationsalternativ.101 
Även när det gäller dagspress är det, i enlighet med samma resonemang 
som ovan, av vikt att det finns dagspress som speglar olika perspektiv 
så att medborgarna har möjlighet att ta del av en mångfald av informa-
tion. Avsaknaden av public service radio och TV och utan en mångfald 
av dagspress kan innebära att den pålitliga kommunikationsprocessen 
blir lidande. Det i sin tur innebär att det finns en påtaglig risk för att 
medborgarna tenderar att bli mindre välinformerade, mindre kunniga 
och mindre kritiska, vilket innebär att den demokratiska processen i så 
fall skulle fungera sämre.  

En annan betydelse som slutsatsen får är att i en pålitlig kommuni-
kationsprocess, såsom definierad i detta arbete, läggs tyngdpunkten på 
                                                           
100 Pressutredningen (SOU 1994: 94) skriver apropå detta att mångfald inom massmedieområdet är av 

centralt intresse då medborgarna har ”[…] rätten till fritt meningsutbyte och allsidig upplysning” 
(SOU 1994:94 s. 203; jfr SOU 1980:28 s. 84; jfr Vallinder 1968: 17f.).  

101 Eller som Torbjörn Vallinder uttrycker det genom Gunnar Fredrikssons ord: ”Till slut blir det läsar-
nas rätt till sin tidning, som delvis kommer i konflikt med annonsmarknadens koncentrationstenden-
ser, som är det viktigaste värdet att försöka bevara; det är pressfriheten uppfattad som läsarnas frihet 
att välja inom en väl differentierad press” (Vallinder 1968: 17; se även Fredriksson 1965). 
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processen snarare än resultatet. Det betyder att den pålitliga kommuni-
kationsprocessen inte alltid, eller med nödvändighet, leder till det abso-
lut bästa resultatet. Vi kan jämföra med en rättegångsprocedur där tan-
ken är att den proceduren leder till tillförlitliga resultat. En pålitlig rät-
tegångsprocedur innebär dock inte att det alltid eller varje gång leder till 
att skyldiga fälls och oskyldiga frias. Men även om vi vet att proceduren 
inte är perfekt pålitlig – och inte heller kan vara det – håller vi ändå fast 
vid den. Det gör vi för att den präglas av tillräcklig pålitlighet, dvs. i de 
flesta fallen frias den oskyldige och fälls den skyldige. Att motsatsen 
ibland inträffar är något som måste accepteras. Låt säga att en process 
existerar där endast ”perfekta” resultat tillåts. Vem ska bedöma vad 
som är ”det maximalt perfekta resultatet” eller inte (jfr Dahl 1999: 
104ff)? Är det staten? Är det experterna? Nej, en rimligare ansats är 
istället att se till att processen fungerar, eftersom sannolikheten då blir 
högre att även resultaten blir pålitliga. Genom att tillåta yttrandefrihet 
skapas möjligheter för en sådan process där de flesta idéer tillåts. 

En invändning mot processens procedur kan dock uttryckas så här: 
om individerna i samhället är ojämlika i olika avseenden fungerar inte 
proceduren på ett rimligt sätt. Individer är t.ex. begåvade i olika hög 
grad och de som är mindre begåvade kan sannolikt inte göra sin röst 
hörd eller ta till sig idéer och åsikter i lika hög grad som de rikare begå-
vade. På samma sätt är det med materiella resurser; de som är fattiga 
har inte lika mycket tillgång som de rika till viktiga resurser som ”… 
pengar, information, organisationer, tid och andra politiska organisatio-
ner” (Dahl 1999: 179). Det som kallas ”lika möjligheter” är med andra 
ord aldrig lika möjligheter. ”Lika möjligheter” i strikt betydelse är en 
orealistisk jämlikhetssträvan när det gäller yttrandefrihet, eftersom alla 
inte är lika, varken i begåvning eller i resursstyrka. Och även om alla 
skulle vara lika i de avseendena skulle det ändå inte leda till lika möjlig-
heter då resurserna för att tillgodose lika chanser och möjlighet att yttra 
sig är begränsade. Detta resonemang hindrar dock inte att det finns oli-
ka åtgärder som kan användas med syftet att minimera ojämlikheter 
som är relaterade till yttrandefrihet. En sådan åtgärd innebär att tillse att 
det finns information, tillgänglig för alla, t.ex. genom public service ra-
dio och TV, genom offentliga bibliotek samt att offentlighetsprincipen 
upprätthålls (jfr SOU 1980:28; SOU 1994:94). Andra åtgärder skulle 
kunna innebära att nyhetsprogram på tv textas för att även döva skall få 
del av viktig information, att flerspråkiga radio- och tv program produ-
ceras för att underlätta invandrares förståelse av samhällsorienterade 
frågor samt att vissa nyhetsprogram anpassas för personer med lättare 
kognitiva utvecklingsstörningar.  
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Resonemanget här förutsätter trots allt att det finns en godtagbar 
miniminivå när det gäller medborgarnas genomsnittliga läskunnighet 
och bildning – att ”alla” uppfyller samhällets basfärdigheter. Vad hän-
der om den miniminivån inte är uppfylld? 

Vi skulle kunna tänka oss ett samhälle med yttrandefrihet, ett stort 
antal tidningar och tidskrifter samt många bibliotek – men att majorite-
ten av befolkningen är analfabeter. Är det därmed rimligt att påstå att 
det samhället präglas av en pålitlig kommunikationsprocess? Nej, efter-
som befolkningen inte kan betraktas som mottagare av den tryckta in-
formation som faktiskt existerar. De kan inte ses som mottagare efter-
som de är oförmögna att ta till sig den information som finns i tryckta 
medier. Dessa medborgare kan således inte tillägna sig olika idéer och 
perspektiv via tidningar och böcker och därmed är kommunikations-
processen inte pålitlig i särskilt hög grad. Det skulle faktiskt ge skäl för 
att det samhället bör satsa på utbildning i högre utsträckning – i syfte 
att göra samhällets kommunikationsprocess pålitligare och därmed 
stärka demokratin. 
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Summary  
Initial points and methodology 
This thesis focuses on the problem ”why is freedom of speech valuable 
in a democratic context?” I argue that there are three main reasons to 
investigate this problem.  

First, in democratic states the focus, regarding freedom of speech, is 
mainly on its boundaries and limits rather than on its justification. But 
it is highly problematic to find and establish its limits without discus-
sion why freedom of speech is valuable in its first place. From this fol-
lows that the justification of freedom of speech and the boundaries of 
freedom of speech ought to be considered as closely related. And, con-
sequently, that it is meaningless to search for these limits unless that 
search is based on some rationale for freedom of speech.  

Secondly, freedom of speech is something we take for granted in 
democratic societies. We don’t give much thought to the value of free-
dom of speech, which leads to another problem. Democratic citizens 
who don’t reflect on the value of freedom of speech undermine the ca-
pacity of democracy to defend itself.  

Third, I argue that the question “why” is absent in current political 
science research, in legal texts, and in public discourse and reasoning in 
general. Almost every political or legal theorist agrees that freedom of 
speech is a necessary component for democarcy. What we mean by 
democracy presupposes freedom of speech. I think that this fact gives 
us strong reasons to investigate why freedom of speech is valuable for 
democracy. 

This thesis poses two questions. I consider the first question in 
chapter II and deal with the second question in chapter III.  The first 
question asks “Which are the strongest arguments for justification of 
freedom of speech, and how do they justify that freedom?” I argue that 
these are the following arguments: John Stuart Mill’s argument from 
truth, Alexander Meiklejohn’s argument from democracy, Lee Bollin-
ger’s argument from tolerance, Thomas Scanlon’s argument from 
autonomy I, and Thomas Scanlon’s argument from autonomy II.  

In order to make a conclusive answer of the first question I use 
three analytical dimensions of the justification of freedom of speech. 
The first is about the normative aspects of the argument. The argu-
ments can be interpreted as consequentialist or non-consequentialist. 
The second dimension regards what, according to the arguments, free-
dom of speech promotes most, the interest of the individual or the 
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common interest. Third, the last dimension is about which subject, ac-
cording to the arguments, is most promoted by freedom of speech. 
The arguments can claim that freedom of speech either primarily bene-
fits the receiver of information and messages or the sender of informa-
tion and messages. Se the following table: 

   
What is promoted by freedom of speech? 

   Common interest              Individual interest 
                  Sender        Reciever         Sender            Reciever 

 
                                                                                                    
                                       
Consequentialism                   1a                    1b                   2a                   2b 
              
Line of argumentation           
                 
           
Non-consequentialism             3a                     3b                 4a              4b                                 
                                                                                         

 
 
 Table 1. The table shows possible combinations of the arguments with respect to 
the dimensions of justification of freedom of speech. 

 
The second question asks “Is it possible to improve the strongest ar-
guments for justification of freedom of speech?” This question follows 
where the first question ends. I argue that it is possible to go further, 
which means that I think that it is possible to improve the arguments. 
In this respect I argue that the arguments have a common ground of 
justification.  

The nature of the second question is basically reconstructive, which 
means that I want to show that the arguments justifying freedom of 
speech are based on the same value. In order to show this I begin to 
discuss three “methodological strategies” as a theoretical tool. These 
strategies are: (i) elimination, (ii) inclusion and (iii) pluralism.  

The first strategy means that you choose a couple of strong ration-
ales, or values, for free speech. Then the analysis proceeds by eliminat-
ing them until only one rationale remains. That remaining rationale can 
therefore be the reason for freedom of speech. 

The second strategy implicates that you choose a couple of strong 
rationales for freedom of speech. But instead of eliminate the ration-
ales, “all but one is not good enough”, you want to show that the val-
ues share another, different value. This means that even if there are dif-
ferent rationales for the arguments, the arguments can share another 
rationale. That rationale justifies freedom of speech. 
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The third strategy means that you choose a couple of strong ration-
ales, and then you argue that all the rationales are necessary to justify 
freedom of speech. 

In order to improve the arguments I argue that the methodological 
strategy of inclusion is the best strategy. One reason is that it is unrea-
sonable to believe that all but one rationale is good enough (elimina-
tion). Another reason is that it is incorrect to believe that all of the ra-
tionales is good enough (pluralism). The strategy of inclusion is differ-
ent from the other strategies because it involves a purpose of synthesis 
of the arguments. That is my aim when I reconstruct the arguments. 

In the following analysis I choose four candidates of the inclusion 
strategy. They are (i) governmental incompetence; (ii) liberal perfection-
ism; (iii) autonomy, and (iv) reliable communication process. These 
four rationales are selected because they can all be seen as values held 
in common by the arguments. At this point it can be said in advance 
that the analysis will result in giving preference to the value of reliable 
communication process. 

In the following chapter (IV) I will test the result from the preced-
ing chapter (III). It will proceed as follows. If it can be said that the 
central arguments justify freedom of speech by claiming that freedom 
of speech promotes a reliable communication process, then it is rea-
sonable to assume that the arguments would express limits to freedom 
of speech if the communication process is unreliable.  

 
Results and implications 
The two questions are answered as follows. Table 2 presents an outline 
of the first question:  

What is promoted by freedom of speech? 
                                Common interest              Individual interest 

                 Sender         Receiver         Sender           Receiver 
                                                                                                                                    
             Truth                            
Consequentialism                                   Democracy 
             Tolerance 
Line of argumentation                         Autonomy II 
           
Non-consequentialism             Autonomy I 
                                                             
                                                                                         

 
 
Table 2. Shows how the arguments justify freedom of speech in terms of the three 
dimensions of justification. 
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The table indicates that the arguments not only justify freedom of 
speech with respect to different values. They are as well very similar re-
garding to the combination of the dimensions. One conclusion that fol-
lows is that the arguments for freedom of speech can be seen in terms 
of two ideal-typical positions. One type of argument justifies freedom 
of speech primarily in terms of an individual right. The other type rests 
on a justification for freedom of speech referring to the public good (see 
table 3). 

Public good              Individual right 
 
Line of argumentation Consequentialism            Non-consequentialism 
 
What is promoted? Common interest             Individual interest 
 
What is promoted? Reciever               Sender 

 
Table 3. Two ideal-typical positions on the justification of freedom of speech due 
to the three dimensions. 

 
If we compare table 2 and 3 can we see that the arguments from truth, 
democracy, tolerance, and autonomy II refer to the public good-
position in every aspect. On the other hand, the argument from auton-
omy I is closer to the individual right-position than to the public good. 
The conclusive answer to the first question is, surprisingly perhaps, that 
the strongest arguments find freedom of speech to be justified as a 
public good, rather than an individual right. This does not mean that 
the arguments do not consider freedom of speech as an individual right 
– it means that they do not justify that freedom with reference to the 
value of individual rights. 

The answer to the second question is that it is possible to improve 
the arguments. If my reconstruction of the arguments is plausible it 
would not only lead to a better understanding of their structure, it will 
also facilitate the understanding of freedom of speech in relation to 
democracy. My conclusive answer is that all five arguments claim free-
dom of speech to be valuable because it promotes a reliable communi-
cation process. That process is also valuable in relation to the public 
good and democracy.  

What did I mean by the concept of “reliable communication proc-
esses”? I have defined it as follows: A communication process is reli-
able if it creates a pluralistic public discourse that exposes citizens to 
ideas, perspectives and viewpoints that they would not have chosen 
otherwise. This definition implies that it is valuable for individuals to 



 185

hear, read and listen to information that contain ideas that are different 
from their own. I find this kind of communication process favourable 
due to its capacity to counteract information conformity and intoler-
ance among the citizenry.  

My test of this result, in chapter IV, indicates that the arguments ex-
press reasons for prohibitions and limitations on freedom of speech if 
the communication process is unreliable. If the process is damaged or 
absent, for example in case of war, anarchy or violent circumstances, 
there are also reasons to limit or abolish freedom of speech, according 
to the arguments.  

The foremost findings of this thesis are the following. First, the an-
swer of the main problem: Freedom of speech is valuable in a democratic con-
text because a reliable communication process promotes the democratic citizens’ 
enlightened understanding, and therefore, is valuable to democracy itself.  

Secondly, that the central arguments are not as they may appear to 
be. For example, they claim that it is the receiver of messages that 
benefits from freedom of speech, not the sender. Another exemple is 
the emphasis of the arguments on the common interest rather than the 
individual interest being promoted by freedom of speech. The conclu-
sive answer is, surprisingly perhaps, that the strongest arguments claims 
that freedom of speech justified as a public good rather than an indi-
vidual right. 

Third, that I can give a principled reason for the boundaries of free-
dom of expression. In the beginning I gave three reasons for this the-
sis. The first pointed to the close relation between the justification of 
freedom of speech and its boundaries, and, consequently, the futility of 
searching for these limits unless that search is based on some rationale 
for freedom of speech. Now I have reached the conclusion that this ra-
tionale is a reliable communication process. Consequently, the reasons 
for limits on freedom of speech are related to an unreliable communica-
tion process.  

Finally, I think that the analysis of the arguments leads to the con-
clusion that there are strong reasons to support a public service media, 
and greater state intervention in media politics. I think that this is an 
important conclusion because a public service media can ensure a plu-
ralistic, and therefore reliable, communication process that would 
counteract information conformity and intolerance among the mem-
bers of the society. 
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