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Sammanfattning 

I en demokrati är yttrandefriheten en grundbult. Men ett demokratiskt samhälle innefattar även 

religionsfriheten, som skyddar individers eller gruppers rättighet att utöva religion. Religiösa utö-

vare placerar ofta religionen över allt annat och individens frihet att yttra sig uppfattas därmed 

som sekundärt. Det resulterar ofta i att religion blir måltavla för kränkande yttringar, något som 

av de religiösa uppfattas som otillåtligt. Den 19 augusti 2007 publicerades Lars Vilks blyertsteck-

ning ”Profeten Muhammed som rondellhund.” Karikatyren spred sig snabbt och extremister 

placerade Vilks på sin officiella dödslista. Vilks testar gränser och de religiösa reagerar, ett tydligt 

exempel på den turbulens som kan skapas mellan yttrandefrihet och religionsfrihet. 
 Genom en analys av de argument som förs fram i debatten om Lars Vilks, är vårt syfte att 

skapa en ökad förståelse för det ambivalenta förhållandet mellan yttrandefrihet och religionsfri-

het. Vår frågeställning består av två delar: Vilka är de mest frekventa för- och motargumenten som förs fram i 

debatten kring Lars Vilks i samband med yttrandefrihet och religionsfrihet? Hur kan vi, genom dessa för- och motargument, 

skapa förståelse för det ambivalenta förhållandet mellan yttrandefrihet och religionsfrihet? 

 Studien bygger på en argumentationsanalys, som fokuserar på debatten om Lars Vilks i 

samband med yttrandefrihet och religionsfrihet. Empirin utgörs av 62 åsiktsartiklar, hämtade från 

tidningarna Dagens Nyheter och Expressen från åren 2007, 2010 samt 2015. 

 För att ha ett påstående att förhålla oss till urskilde vi vår huvudtes: Religion får inte inskränka 

yttrandefriheten i en demokrati. Utifrån det identifierade vi fyra argument som understödjer tesen: I en 

demokrati får man kränka religion, Ett demokratiskt samhälle ska inte tystas av hot och rädsla, Yttrandefriheten är 

grundläggande i en demokrati och Religion måste utmanas för att samhället ska utvecklas, samt två som undergrä-

ver tesen: Yttranden om religion bör inte användas omdömeslöst och Yttrandefrihet ska inte utnyttjas i syfte att kränka 

religion. Anhängarna argumenterar för att alla åsikter får yttras. En vädring av obekväma yttranden 

anses vara avgörande för det demokratiska samhället. Opponenterna anser att oförnuftiga yttran-

den leder till ett mer konfliktfyllt samhälle och att de därför bör begränsas. Det ambivalenta för-

hållandet belyses extra i och med att majoriteten argumenterar för att yttrandefriheten är grund-

läggande i en demokrati, men att utlåtanden kräver ett personligt ansvar. Det personliga ansvaret 

är dock subjektivt, och en gränsdragning för vad som bör och inte bör sägas blir svår, framför allt 

i ett samhälle som känner sig hotat av extremister. För att förstå det ambivalenta förhållandet 

mellan yttrandefrihet och religionsfrihet är det nödvändigt att begripa konflikten mellan de legala 

rättigheterna och de moraliska förpliktelserna.  

 

Nyckelord:  
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1. Inledning 
 
De danska karikatyrerna av Profeten Muhammed, den anti muslimska videon “The innocence of 

muslims” och den svenska konstnären Lars Vilks avbildningar av Profeten Muhammed, har alla 

skapat stort motstånd i den muslimska världen. Det har resulterat i terrordåd, dödshot och brän-

der. Människor har skadats och hotats, och en rädsla för vad som får och inte får sägas och göras 

sprider sig i samhället. Det leder till att vissa hellre säger för lite än för mycket, vilket ger en ky-

lande effekt på det demokratiska samhället.  

 I en demokrati ska politiska beslut tas utifrån medborgarnas tankar och åsikter.1 Individer 

måste därmed obehindrat få uttrycka sina åsikter, något som yttrandefriheten kan stå till tjänst 

med. För att utveckla samhället söker det fria uttryckssättet ständigt efter att synliggöra det dolda, 

och känsliga ämnen kommer följaktligen ofta på tal. För att tolerera kritik förutsätter ett demo-

kratiskt samhälle därmed att människor har ett tåligmodigt och öppensinnat förhållningssätt.2 

Religionens fundamentala, latenta principer blir dock ofta måltavla för de fria uttryckssätten. I 

och med att minoriteter ofta fått utstå mycket kritik, förväntas de tåla mycket. Men med oupp-

hörligt diskriminerande tycks de starka trosuppfattningarna istället bidra till låg tolerans för kritik, 

något som är tydligt utifrån tumultet de tidigare händelserna skapat. Med yttrandefrihetens benä-

genhet att ideligen utmana religioner, och trosuppfattningarnas tendens att svara med intolerans, 

krockar yttrandefriheten med religionsfriheten. 

 Länder försöker parera konflikten mellan yttrandefrihet och religionsfrihet genom att in-

föra lagar på vad som får och inte får sägas, men då ifrågasätts istället demokratin i samhället.3 

Rådande diskussioner kring ordförande för Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa, Yasir 

Khans, vägran att skaka hand med kvinnor visar på det kluvna förhållandet mellan yttrandefrihet 

och religionsfrihet. Vissa anser att det var en diskriminerande handling och skyller på patriarkala 

strukturer inom islam. Han själv anser att det var ett personligt val, vilket är fullt tillåtet i ett libe-

ralt, demokratiskt samhälle. 4 Med det exemplet blir yttrandefrihetens gränsdragningsproblem 

synligt. Vad som juridiskt tillhör yttrandefriheten i en demokrati tycks majoriteten vara ense om, 

det är ofta den etiska aspekten inom yttrandefriheten som det råder delade meningar om. I Yasir 

Khans fall är det problemet iakttagbart, om än med relativt ofarliga konsekvenser. I konstnären 

                                                
1 Hadenius (2006: 142) 
2 Ibid, s. 13-19. 
3 SOU 2016:7, s. 183. 
4 Lund, Lina. Religionsprofessorer om att inte skaka hand: Storm i ett vattenglas. Dagens Nyheter. 2016-04-21, (hämtad 
2016-05-18) 
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Lars Vilks fall är problemet däremot stort, och har fått förödande konsekvenser. Vilks provoka-

tiva konstnärskap har tvingat honom bo på hemlig ort för att skydda sig mot dödshot av terror-

organisationer som al-Qaida, al-Shabaab och IS. Han finns på organisationernas dödslista och har 

blivit utsatt för skottlossning och bränder. Extremister vill mörklägga kritik mot islam, och strä-

var därmed efter att tysta ned Vilks. Men Vilks tiger inte. Han står emot attack efter attack och 

fortsätter att provocera.5 

 Samhällsdebatten ifrågasätter Vilks agerande. Ska han anpassa sig efter hoten och våldet 

och sluta utmana religionen? Ska han agera moraliskt, ta sitt förnuft till fånga och sluta provo-

cera? Eller är det motståndarna som bör anamma en större tolerans? Är det rätt att Vilks, med en 

penna som vapen, gestaltas som boven i dramat? Och vad händer med demokratin om föroläm-

pande och kränkande åsikter inte får yttras? 

 Medierna är viktiga aktörer för att påverka civilsamhällets verklighetsuppfattning. De spelar 

därmed en aktiv roll i produktionen av meddelanden som kan anses vara kränkande, diskrimine-

rande eller förolämpande. I demokratiska samhällen har journalister en rättslig frihet att infor-

mera publiken om händelser som inkluderar religion men med tanke på de konsekvenser tidigare 

händelser har fått, blir diskussioner kring det sociala ansvaret i samband med den friheten alltmer 

förekommande.6 Nerikes Allehanda var den tidning som först publicerade Vilks avbildningar av 

Profeten Muhammed, och efter det blev han världsomtalad.7 Sedan dess har en del svenska tid-

ningar tagit avstånd från att publicera bilden, medan andra har stått upp för yttrandefriheten och 

publicerat den. Somliga har kritiserat hans konst, men hävdat hans rätt att utöva den. Vissa har 

applåderat för hans mod att testa gränser, andra har kallat honom idiot.  

 I och med globaliseringen, med det nya medielandskapet och extremisters närmande, pro-

blematiseras gränsdragningen mellan vad som är lagligt och vad som är lämpligt att säga och göra. 

På ena sidan står de som anser att vissa minoriteter ideligen diskrimineras, och att yttrandefrihet-

en därmed inskränker religionsfriheten.8 På andra sidan finns de som anser att yttrandefriheten är 

nödvändig och att religion inte får inskränka yttrandefriheten.9 

 

 

                                                
5 Hansson, Andreas., Orrenius, Niklas. ”Konstnären Lars Vilks fånge i sitt eget land.” Dagens Nyheter. 2015-11-27. 
(hämtad 2016-04-28) 
6  George, Cherian (2014:76). 
7 Hansson, Orrenius, ”Konstnären Lars Vilks fånge i sitt eget land.” 
8 Amirthaligam, Kumaralingam, (2007: 510-514) 
9 SOU 2016:7 s.183 
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1.1 Problemdiskussion 
 
Tidningarnas diskussioner kring Lars Vilks i samband med yttrandefrihet och religionsfrihet säger 

oss någonting om vad medierna anser att yttrandefriheten ska skydda och vad en demokratisk 

stat ska stå för. Ska yttrandefriheten få kritisera religion till dess yttersta gräns, eller ska den ge 

vika för att ta hänsyn till religiösa trosuppfattningar?  

Vi kommer i denna studie redogöra för hur det i medier diskuteras om fallet Lars Vilks, ett 

fall som är intressant att undersöka för att belysa det ambivalenta förhållandet mellan yttrandefri-

het och religionsfrihet.  

 

1.2 Mål och syfte 
 
Uppsatsens övergripande mål är att beskriva och analysera debatten kring yttrandefrihet och re-

ligionsfrihet. Genom att analysera de argument som förs fram i debatten om Lars Vilks, är syftet 

att skapa en ökad förståelse för det ambivalenta förhållandet mellan yttrandefrihet och religions-

frihet. 

 

1.3 Frågeställning 
 
För att besvara vårt syfte har vi delat upp frågeställningen i två delar. Den första ämnar skapa en 

övergripande bild av argumenten som talar för eller mot det mest påfallande argumentet vi funnit 

i debatten.  

• Vilka är de mest frekventa för- och motargumenten som förs fram i debatten kring Lars 

Vilks, i samband med yttrandefrihet och religionsfrihet? 

Med den andra frågan belyser vi det kluvna förhållandet mellan yttrandefrihet och religionsfrihet, 

genom att ställa argumenten mot varandra, och analysera de utifrån våra teoretiska utgångspunk-

ter. 

• Hur kan vi, genom dessa för- och motargument, skapa förståelse för det ambivalenta för-

hållandet mellan yttrandefrihet och religionsfrihet? 
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1.4 Uppsatsens fortsatta disposition 
 
I nästkommande kapitel presenteras bakgrundsinformation kring fallet Lars Vilks samt informat-

ion gällande yttrandefrihetens framväxt. Sedan följer kapitel tre som sammanfattar tidigare forsk-

ning inom området yttrandefrihet och religionsfrihet. Därefter återfinns kapitel fyra där studiens 

teoretiska utgångspunkter presenteras. Vidare följer kapitel fem som innehåller en redogörelse för 

studiens metod, val av analysmaterial samt tillvägagångssätt. I kapitel sex presenteras studiens 

huvudsakliga resultat som är tätt följt av kapitel sju, där resultatet analyseras utifrån våra teore-

tiska utgångspunkter. I det åttonde och sista kapitlet uppfyller vi vårt syfte och besvarar våra frå-

geställningar i form av en slutdiskussion. Kapitlet innehåller även förslag till vidare forskning 

inom området yttrandefrihet och religionsfrihet.  
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2. Bakgrund 
Nedanstående kapitel syftar till att skapa en tydlig bild av fallet Lars Vilks samt ge en ökad förståelse för ytt-

randefrihetens framväxt. Det är viktigt att redogöra för både Vilks och yttrandefrihetens bakgrund, för att resul-

tat och analys ska bli begripligt. 

 

”Men Vilks har blivit radioaktiv. Få vågar ta i honom. 
Det handlar om terrorskräck – men också om politik. 

Vilks, är inte han rasist?”10 
 

2.1 Historien bakom fallet Lars Vilks 
 
Lars Vilks är en 69-årig konstnär från nordvästra Skåne som har skapat en karriär av att provo-

cera och experimentera i konstens tecken. Vilks är inte bara konstnär, han är också doktor i 

konstvetenskap, konstlärare och professor. Men bakom denna till synes angenäma karriär döljer 

sig en dödshotad man som under livvaktsskydd tvingas bo på hemlig ort, på grund av hans pro-

vokativa konstnärskap. 11 

 År 2007 skapade Lars Vilks en blyertsteckning på ”Profeten Muhammed som rondell-

hund”. Syftet var, som han själv uttrycker det, att skapa ett verk som skulle komma att bli en del 

av den ”islamkritiska rörelsen”. Ett verk som resulterade i att han blev en omdiskuterad världs-

nyhet och fick motta flertal dödshot från olika muslimska terrororganisationer. Trots att teck-

ningen aldrig ställdes ut på någon konsthall spred sig teckningen som en löpeld. Den 19 augusti 

2007 publicerades teckningen i Nerikes Allehanda och runt om i världen skingrades dödshot mot 

Lars Vilks och hans karikatyrer.12  

 Oroligheterna kring Lars Vilks och hans provokationer fortsätter. Den 11 maj 2010 hålls en 

föreläsning i Uppsala, dit Vilks är inbjuden för att hålla i en konstföreläsning gällande bland annat 

yttrandefrihet. En dokumentärfilm visas upp, en video som föreställer Profeten Muhammed i 

homosexuellt umgänge. Föreläsningen avbryts abrupt av en grupp människor som inte delar 

Vilks skildringar av Profeten. En hätsk demonstration bryter ut i föreläsningssalen, på vilket Lars 

Vilks själv attackeras av en okänd man och tvingas därav att lämna lokalen. Fortsättningsvis 

präglas år 2010 av en rad attacker gentemot konstnären. Bland annat sätts hans bostad i brand, 

terrordådet på Drottninggatan den 17 december anses vara riktat mot honom och al-Qaida sätter 

                                                
10 Hansson, Orrenius, ”Konstnären Lars Vilks fånge i sitt eget land.” 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
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återigen ett pris på hans huvud och beskriver honom som ”islams fiende”. Terrororganisationer 

som IS, al-Shabaab och al-Qaida, har sedan 2007 velat se Lars Vilks död och fr.o.m. 2010 har han 

haft livvaktsskydd i princip dygnet runt. Efter attacken mot satirtidningen Charlie Hebdo i januari 

2015, beslutar sig polisen för att hotet mot Lars Vilks är så pass extremt att han omedelbart blir 

förflyttad till hemlig ort.13  

 Den senaste händelsen ägde rum den 14 februari 2015. Ett terrordåd sker i Köpenhamn, då 

den 22-åriga mannen Omar El-Hussein öppnar eld under ett yttrandefrihets-seminarium där Lars 

Vilks förväntas tala. Vilks hinner inte äntra scenen förrän säkerhetspolisen och hans livvakter för 

honom i säkerhet för att han inte skall skjutas ihjäl. Två människor miste livet under terrorattack-

en i Köpenhamn och polisskyddet kring Lars Vilks tätnade ytterligare. Vilks beskriver sig själv 

som frihetsberövad, ”Jag är ju ingen fri man. Vi sitter ju här. Det påminner ju rätt mycket om 

arrest. Jag är ju inlåst och får endast gå ut med väktare. Rastas, och gå in igen.”14  

 2007, 2010 samt 2015 är tre anmärkningsvärda nedslagsår beträffande debatten kring Lars 

Vilks och inte minst i debatten rörande yttrandefrihetens gränser och religionsfrihetens rättighet-

er. Samtliga nedslagsår utgör därmed grunden för studiens empiriska material. 

 

2.2 Yttrandefrihetens historia 
 
Den Svenska förhistorian visar att censur och statlig kontroll tidigare har begränsat tryckta skrif-

ter och att medborgarna haft svårigheter att undfå allmänna handlingar. Som envälde reglerade 

staten skrifterna och genom tvång på förhandsgranskning av innehållet syftade staten till att 

skapa ett innehåll som satte landets ledning i god dager. När enväldet tillslut upphörde så ändra-

des de politiska förutsättningarna och skrifterna började alltmer behandla samhällsfrågor som 

inkluderade ekonomiska och statsrättsliga principfrågor. Legitimt och illegitimt tryckmaterial blev 

kontroversiellt, censurmyndigheten blev alltmer kritiserad och den auktoritära granskningen ifrå-

gasattes.15 Nedan redogör vi för tryckfrihetsförordningens (TF) och yttrandefrihetsgrundlagens 

(YGL) framväxt i Sverige, något som även visar en del av demokratins utveckling.  

                                                
13 Ibid. 
14 Ibid. 
15 Petersson, Brink Lund, Smith, Weibull (2007: 38- 41) 
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2.2.1 Tryckfrihetsförordningens framväxt 
 
150 år efter att de första tidningarna publicerats fäste Sverige år 1766 tryckfrihetsförordningen, 

vilket betydde att förhandscensuren upphörde och att innehållet i skrifterna enbart kunde prövas 

i den legala domstolen.16 I och med TF fick boktryckarna utökad frihet och eget ansvar. Fram till 

1900-talet utvidgades yttrandefriheten med partipolitiska dagspressar som arbetade för att sprida 

politisk demokrati. Således stärkte dagspressen sin position som samhällsinstitution och tryckfri-

heten kom att bli en andra sida av demokratiseringen. Med syfte att skapa åsikter kring yttrande-

friheten, värna om journalistiken och skapa förtroende för dagspressen startades Publicistklub-

ben. Pressen började nu på allvar förstå sin betydelse för den politiska demokratin, vilket kom att 

bli framstående för den svenska partipresstraditionen.17  

 År 1949 utvecklades TF med ytterligare skydd för yttrandefriheten. Det är den förordning-

en som är giltig för tryckta skrifter även idag, dock med reviderat språk och struktur. Under 

1960- och 1970-talen blev journalistiken alltmer granskande, vilket resulterade i att frågor om 

tryck- och yttrandefriheten intensifierades på den politiska agendan. I och med liberaliseringen 

syntes viljan av vidgning av yttrandefriheten. En rad debatter angående meddelarskydd, tryckfri-

hetsbrott, pornografi och hädelse följde, vilka påverkade TFs bestämmelser. Att häda staten, kyr-

kan, religioner och svensk eller utländsk flagga blev inte längre straffbart. Pornografin släpptes fri 

och lagar om hets mot folkgrupp i tryckt press skärptes.18  

 

2.2.2 Yttrandefrihetsgrundlagens framväxt 
 
Med tekniska, politiska och ekonomiska förändringar påverkades medielandskapets karaktär dras-

tiskt. Frågor om hur de nya kommunikationsteknikerna skulle få samma grundlagsskydd som de 

tryckta skrifterna blev alltmer förekommande och det krävdes fem förslag innan Sverige tillslut, 

år 1991, förklarade sin yngsta grundlag: yttrandefrihetsgrundlagen. Grundlagen tillämpades för att 

skydda yttrandefriheten i television, film, video, radio och ljudupptagningar etc. Utöver beskyddet 

                                                
16 Ibid, s. 38. 
17 Ibid, s. 45-50. 
18 Ibid, s. 108. 
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av det moderna massmedielandskapet arbetar YGL, i linje med TF, för censurförbud och etable-

ringsfrihet.19  

 Idag reglerar staten massmediernas yttrandefrihet genom tre grundlagar: TF, YGL samt 

regeringsformen (RF), för att utbilda medborgare och värna om mångfald och kvalitet. TF foku-

serar främst på skrifter som framställts i tryckt press och den ledande formuleringen lyder ”yttra 

sina tankar och åsikter”. I och med utveckling av tekniska medel avser förordningen även foto-

kopiering och stencilering. Tekniska upptagningar, som ljudradio, video och television är reglerat 

av YGL. I YGL och RF utökas ordalaget till rätten att ”uttrycka tankar, åsikter och känslor”. Ge-

nom grundlagarna ska medborgarna ha rätten att i en säker och fri debatt kunna lämna uppgifter 

ur valfritt ämne samt utöva ett fritt konstnärligt skapande.20 Det är nödvändigt att förstå grundla-

garnas syfte för att skapa mening i debatten om Lars Vilks provocerande konstnärskap.  

  

                                                
19 Ibid, s. 75. 
20 Ibid, s. 95-98. 
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3. Tidigare forskning 
Forskningsområdet inom yttrandefrihet och religionsfrihet är ett gediget forskningsfält som onekligen väcker stort 

intresse, nationellt såväl som internationellt. I följande kapitel presenterar vi en översiktlig beskrivning av forsk-

ningen inom området. Vi inleder med att presentera det nuvarande forskningsläget, för att avslutningsvis motivera 

vår egen studie med utgångspunkt i den tidigare forskningen.  

 

På forskningsfältet finns en rad studier som behandlar den komplicerade relationen mellan ytt-

randefrihet och religionsfrihet. Majoriteten är överens om att både yttrandefrihet och religionsfri-

het är grundläggande rättigheter i en demokrati och det finns även forskning som redovisar varför 

de är nödvändiga i ett demokratiskt samhälle. Problemet är att med yttrandefrihet förekommer 

det förolämpning, vilket religion ofta blir måltavla för, och med det skapas friktion mellan yttran-

defrihet och religionsfrihet. Tidigare forskning problematiserar när och om yttrandefriheten ska 

ge vika för religionen, samt hur toleranta de troende behöver vara gentemot yttranden som berör 

religion. Forskningen diskuterar även mediernas sociala ansvar och deras uppgift att förse invå-

narna med bred information, framför allt med globaliseringen i åtanke.  

 I exempelvis Cherian Georges studie ”Journalism and the Politics of Hate: Charting Ethical 

Responses to Religious Intolerance” redogörs för konflikter mellan yttrandefrihet och respekten 

för religiös identitet, skapade av religiösa förolämpningar. I demokratiska samhällen har journa-

lister en rättslig frihet att informera publiken om meddelanden som kan ses som kränkande, men 

med den rätten antas det medfölja ett ansvar. Enligt Cherian George innebär det sociala ansvaret 

att säkra tillståndet för mänsklig existens och han ifrågasätter hur medierna ska främja en givande 

konversation i samhället, trots människors olika trosuppfattningar och moraliska regler. Med den 

rådande globala sammanlänkningen är det, enligt honom, av ännu större vikt att få ett säkert 

grepp om relationerna mellan olika religiösa identiteter.21  

 En stor del av den tidigare forskningen behandlar den danska karikatyren av Profeten Mu-

hammed. Kumaralingam Amirthaligam argumenterar i sin studie, “Free speech and religious sen-

sitivity”, för att yttrandefriheten är en grund för demokratiska, sekulära samhällen. Han ifrågasät-

ter dock benägenheten att utnyttja yttrandefriheten för att provocera, förtala eller kränka minori-

teter, framför allt med tanke på att vissa grupper är mindre skyddade än andra. Trots att publice-

ringen av karikatyren Muhammed enligt lagen bör ha klassats som olaglig, så blev den inte fälld. 

Författaren menar att det finns en tydlig diskriminering av muslimska intressen och för att und-

                                                
21 George, Cherian (2014: 74-76) 
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vika att diskriminera minoriteter, bör både staten och medierna ta till sig de etniska koderna och 

ta hänsyn till olika normer och värderingar som följer med olika nationaliteter. Han anser att 

massmediernas roll i samhället idag är kraftfullare än någonsin och att det därför är viktigt att de 

tar sitt ansvar och undviker att vara partiska. Journalister bör garantera en balanserad, rationell 

debatt och författaren menar att i och med nuvarande globala händelser krävs det att man med 

försiktighet utförligt beskriver de dilemman som råder.22  

 Även i Ulf Petäjäs studie ”Varför yttrandefrihet?”, behandlas yttrandefriheten som en fun-

damental del i en demokrati. Han anser att yttrandefriheten är central för att skapa ett samhälle 

som tillåter olika övertygelser, vilket är reellt i en demokrati. Men enligt honom är det av största 

värde att människor förstår varför yttrandefriheten är en oumbärlig förutsättning för en demokrati, 

och att man efter det kan fokusera på var gränsen mellan yttrandefrihet och kränkning går. Han 

beskriver att massmedierna i en demokrati har som uppgift att kritiskt granska makten och er-

bjuda medborgarna bred information för att de ska kunna ta rationella ställningstaganden, något 

som inte är möjligt utan yttrandefrihet.23  

 Som tidigare forskning bevisat bör medier stödja demokratin, genom att i en öppen och 

rättvis diskussion informera om olika åsiktstaganden och arbeta som en opartisk arm mellan sta-

ten, politiken och medborgarna. Citatet av Silverstone ”The world’s media are an increasingly 

significant site for the construction of moral order”24 öppnar upp för vikten av mediernas jobb. 

Det anses därmed vara av största vikt att medierna inte enbart informerar för sakens skull, utan 

att de tar sitt sociala ansvar och säkrar människors existens i yttranden av känsliga frågor. 

 Medan Ulf Petäjä fokuserar på varför yttrandefriheten är avgörande i en demokrati, vill vi 

fokusera på hur yttrandefriheten yttrar sig i en demokrati. Hur argumenteras det för yttrandefri-

hetens fundamentala värde för en demokrati och vilka argument förs fram gällande yttrandefri-

hetens benägenhet att kränka, samt religionens tendens att tysta? Vår studie kan därför ses som 

ett komplement till Ulf Petäjäs studie ”Varför yttrandefrihet?” samt till tidigare forskning kring 

det ambivalenta förhållandet mellan yttrandefrihet och religionsfrihet i en demokrati, och inte 

minst mediernas roll i det hela. Genom att analysera två mediums diskussion om ett konkret fall, 

fallet Lars Vilks, vill vi belysa det ambivalenta förhållandet mellan yttrandefrihet och religionsfri-

het.  

                                                
22 Amirthaligam, Kumaralingam (2007: 511-513) 
23 Petäjä (2006: 15) 
24 Silverstone (2006: 7) 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
Nedanstående kapitel innehåller en presentation över samtliga teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 

den kommande analysen. Vi inleder med att redogöra för begreppet demokrati. Fortsättningsvis diskuterar vi hur 

medier, staten och vetenskapsmän, från olika tidsepoker, resonerar kring yttrandefrihet och religionsfrihet. Detta 

för att skapa förståelse för hur dessa friheter har figurerat i en demokrati genom tiderna, men även hur de uppträ-

der i dagens samhälle. Vi avslutar med att presentera två teorier som bekräftar yttrandefrihetens betydelse för en 

demokratisk stat. 

4.1 Vad är demokrati?  
 
För att ett land formellt ska kunna tillskriva sig en demokrati måste det finnas en konstitution 

(där grundlagar regleras), allmänna val (myndiga medborgare ska kunna delta i landets öppna, fria 

val) och politiska partier eller kandidater för medborgarna att välja mellan. Ett informellt men 

minst lika viktigt krav, är att medborgare ska ha möjlighet att ta självständiga och förnuftiga be-

slut i de allmänna valen. För att kunna ta dessa beslut krävs en medierapportering med åsikts-

mångfald. Fri kommunikation har därmed ett nyckelvärde i demokratin.25  

 Politisk jämlikhet och frihet är två ord som till viss del summerar innebörden av en demo-

krati och används för att styrka demokratins etiska värden. Politisk jämlikhet syftar till det poli-

tiska medborgarskapet där alla människor skall få delta och bli sedda som jämbördiga individer. 

Frihet i en demokrati innebär att samtliga åsikter skall få uttryckas obehindrat och fritt från sta-

tens inflytande.26 Demokrati går således ut på att fatta politiska beslut utifrån medborgarnas pre-

ferenser och åsikter och det är därmed utifrån folket som de grundläggande principerna och rät-

tigheterna har realiserats.27 

 Den representativa demokratin är den mest vedertagna inom den västerländska världen, så 

även i Sverige, och innebär att man genom folkomröstningar utnämner representanter som i sin 

tur fattar de politiska besluten.28 Demokratins styrka ligger i dess reformistiska inställning som 

möjliggör att förändringar endast kan ske stegvis, med en viss tröghet. Detta reformistiska för-

hållningssätt skapar, genom tämligen tröga och stegvisa reformer, utrymme för debatt som i sin 

tur leder till att beslut kan fattas.29 

 
                                                
25 Petäjä (2006: 14) 
26 Hadenius (2006: 10-13) 
27 Ibid, s.142 
28 Ibid, s.78 
29 Ibid, s. 19 
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4.2 Medierna i det offentliga rummet 
 
Offentligheten i ett demokratiskt samhälle är en ”sfär” eller ett ”rum”, där medborgare öppet kan 

yttra sig. Målet med det klassiska offentliga samtalet var att medborgare, genom sina argument 

och med förståelse för andras synpunkter, skulle komma fram till det bästa för gemenskapen. 

Medierna skulle arbeta som ett organ i det offentliga rummet. Genom dem kunde medborgare 

uttrycka sin åsikt, för att sedan påverka regeringens beslut. Det klassiska offentliga rummet visar 

även idag, med värdefulla ord som yttrandefrihet, hur offentligheten och medierna ska arbeta i en 

demokrati. Gripsrud ifrågasätter dock föreställningen av det offentliga rummet. Oftast är det 

individer eller grupper med beslutsamma kulturella eller politiska åsikter som kommer till tals, 

och det är ytterst sällan en politiker erkänner någon annans åsikt framför sin egen. Har bilden av 

de välinformerade, myndiga och deltagande medborgarna förverkligats eller inte?30 

 Gripsrud beskriver att utvecklingen av televisionen och internet bidragit till en global ge-

menskap. Med internets förmåga att raskt sprida nyheter, kan människor över hela jordklotet 

motta samma information samtidigt. Det geografiska avståndet blir reducerat och världen tycks 

bli mindre, något som kampen om Muhammed karikatyrerna visar tydligt på. Händelser som 

tidigare känts avlägsna, kan idag direkt påverka vår vardag. Globala händelser anses därmed ha 

fått en förändrad innebörd för människan: från att vara objektiva företeelser till att bli personligt 

upplevda verkligheter.31 

 Mediernas texter är användbara att studera för att skapa förståelse för ett visst område. 

Eftersom att det är mediernas uppgift att agera som en hand mellan regering, stat och medbor-

gare i det offentliga samtalet, är det intressant att undersöka vad medierna berättar för oss.32 Då 

det är medborgarna som ska konsumera medieinnehållet, måste medieproducenterna till viss del 

anpassa sig efter efterfrågan. Men eftersom medborgarna inte kan efterfråga något som inte er-

bjuds, innehar medieproducenterna stor makt över medieutbudet. Därmed har medierna kapa-

citet att påverka människors verklighetsuppfattning. Gripsrud beskriver att konstnärer strävar 

efter att skapa revolutionära verk, ett nyskapande leder till en social och kulturell utveckling av 

samhället. Det talas därmed även om konstens potential att påverka oss människor.33  

 

 

                                                
30 Gripsrud (2011: 289-295) 
31 Ibid, s. 51-54 
32 Ibid, s. 58 
33 Ibid, s. 60-61 
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4.3 Yttrandefrihet i en demokrati 
 

“Frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela  
upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor” 

(2 kap. 1 § Regeringsformen) 
 
 
Enligt Statens Offentliga Utredningar (SOU) är tryckfrihet och yttrandefrihet nödvändiga hörn-

stenar i en demokrati.34 En demokrati är nämligen beroende av informationsspridning och gagnas 

av en pålitlig kommunikationsprocess som innefattar åsiktsmångfald. Denna process ska förse 

medborgare med information, fakta och idéer som de kanske inte självmant letat efter, för att 

sedan bidra till varierade perspektiv. Det är viktigt att tillägga att den pålitliga kommunikations-

processen inte enbart tillåter “goda” åsikter, utan även accepterar oförnuftiga, omoraliska eller 

irrationella uppfattningar. Kommunikationsprocessen med dess åsiktsmångfald är en följd av 

yttrandefriheten, och yttrandefriheten är således värdefull för demokratin.35 Med den förklaringen 

förstår vi kommunikationen och massmediernas viktiga roll i en demokrati.  

 Som tidigare nämnt ska svenska journalister ha möjlighet att granska både enskilda indivi-

der, organisationer och myndigheter, de ska fritt rapportera om varierande ämnen och erbjuda en 

bred bild för att människor ska kunna skapa sig egen uppfattning i olika frågor.36 Medierna ska 

arbeta som förespråkare och kritiker av politiska åsikter, och utan yttrandefriheten har journa-

lister inte möjlighet att utföra sitt arbete korrekt. Det är vanligt att förknippa yttrandefrihet med 

massmedierna, men det är viktigt att komma ihåg att yttrandefriheten även påverkar kommuni-

kation som äger rum i det vardagliga livet.37  

 Trots att Sverige är en erkänd demokrati med fundamental yttrandefrihet, är det fria ordet 

ett av samhällets mest svårlösta problem. Staten ansvarar för människors rättigheter att yttra sig 

fritt samtidigt som de måste sätta gränser för yttrandefriheten, i syfte att ta hänsyn till försvars-

hemligheter och personlig integritet. RF:s formulering anses vara diffus och svag, då yttrande- 

och informationsfriheten kan inskränkas på så många plan. De otydliga fri- och rättigheterna ak-

tualiserar svårlösta värdekonflikter som ”hur långt kan andra skyddsvärda intressen motivera in-

                                                
34 SOU 2016:7 s.183 
35 Petäjä (2006:176) 
36 SOU 2016:7 s.183 
37 Petäjä (2006: 15-16) 
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skränkningar av yttrandefriheten?”38 Undersökningar visar på att det finns goda skäl att inskränka 

yttrandefriheten; för att skydda rikets säkerhet, i kampen mot terrorism eller för att försvara mi-

noriteter. Att stå upp för undantagen kan dock i det långa loppet resultera i oklara gränser kring 

yttrandefriheten.39 När yttrandefrihetens gränser blir oklara säger den som är osäker hellre för lite 

än för mycket. Den här effekten brukar kallas för avkylningseffekten. För att förhindra att detta 

sker krävs det att yttrandefriheten står på en pålitlig rättslig grund, med en detaljerad grundlagsre-

glering, omgiven av stabila ramar.40 Men en detaljerad lagstiftning blir problematisk när lagarna 

ständigt måste anpassas till det rådande medielandskapet. Flera grundlagar som oavbrutet revide-

ras leder till tvivel kring demokratins krav på en normativ och pålitlig grundlag, och tillförlitlig-

heten till lagen blir låg.41 Med otydliga gränser för vad som är tillåtet och inte tillåtet att säga kan 

opinionsbildningen och nyhetsförmedlingen bli begränsad. Blir detta för påtagligt får Sverige det 

svårt att teckna sig ett demokratiskt samhälle.42 

 

4.4 Religionsfrihet i en demokrati 
 

“Religionsfrihet- frihet att ensam eller  
tillsammans med andra utöva sin religion”  

(2 kap. 6 § Regeringsformen) 
 

 
Under upplysningstiden inleddes ett skifte i Sverige, där religionens verklighetsuppfattning byttes 

ut mot en mer vetenskaplig tolkning av verkligheten. I samband med att läskunnigheten inom 

samhället växte sig allt starkare, kunde människor frigöra sig från religionens syn på verkligheten 

och röra sig mot en alltmer sekulariserad världsbild. Eftersom sekulariseringen står i anslutning 

till demokratiseringsprocessen innebär det att religiösa övertygelser präglade individers världsbild 

innan de demokratiska värderingarna kom in i bilden. I dagens Sverige är därmed religiositet se-

kundärt och vi har istället intagit ett mer vetenskapligt förhållningssätt. Det betyder att religion i 

lägre utsträckning än tidigare är en del av det offentliga rummet.43  

                                                
38 Petersson, Brink Lund, Smith, Weibull (2007: 10-11) 
39 Ibid, s. 18 
40 Ibid, s. 87 
41 Ibid, s.118-122  
42 SOU 2016:7 s.183 
43 SO-rummet. Sekularisering, sekularisering och religionskritik. 2015. (hämtad 2016-05-10) 
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 Den sekulära ideologiska utgångspunkten talar för att religiösa värderingar bör underordnas 

de mänskliga rättigheterna, vilket faller hand i hand med demokratins utgångspunkt.44 Filosofen 

Martha Nussbaum förklarar att det demokratiska samhället trots det bör visa förståelse för män-

niskors varierade trosuppfattningar och religiösa sedvänjor: ”Att skydda minoriteters jämlikhet i 

religiösa frågor är viktigt därför att religion är oerhört betydelsefullt för människor, ett sätt de har 

att söka den ultimata meningen med sina liv”.45 Med det citatet framgår det att religion går djupt 

in i människors identitet. Hanteringen av tvister som behandlar religionens frihet blir därmed 

komplicerad, och friktionen mellan religionsfrihet och yttrandefrihet blir begriplig.   

 Liberala filosofer, som Voltaire, John Locke och Jürgen Habermas, förlitar sig på att män-

niskor är förnuftiga, att det offentliga rummet försöker uppnå det gemensamma goda. Det är ett 

antagande som även de grundläggande mänskliga rättigheterna stödjer. År 1981 diskuterade Ha-

bermas att religion, i takt med modernitetens utveckling, var på väg att försvinna. Nu inser han, 

till hans behag, att det var en missbedömning och att religionen är här för att stanna. Utan de 

värden som religionen representerar, misstänker han nämligen att det ekonomiska systemet skulle 

försvaga de basala mänskliga rättigheterna. För att alla ska rymmas i det gemensamma goda bör 

du förstå att den rättighet du tillskriver dig själv även ska vara giltig för andra. Med rättigheter 

kommer skyldigheter, och gemene man ansvarar för att förstå de andras perspektiv för att främja 

god samvaro.46 De religiöst troende kan inte påstå sin rätt framför alla andras i det gemensamma 

rummet, men de ska inte heller behöva ge upp sina uppfattningar. För att samtliga medborgare 

ska gynnas av religionsfriheten krävs det en ömsesidig förståelse för människors olika världså-

skådningar. De måste kunna acceptera och ta sig an motpartens åsikt. Därmed tillskrivs medbor-

garna en moralisk skyldighet.47  

 

4.5 John Stuart Mills sanningsargument 
 
Mills sanningsargument grundar sig i att yttrandefrihet utgör en av demokratins viktigaste grund-

pelare och får därför inte lov att inskränkas. Argumentet utgår från att människors åsikter och 

uttalanden aldrig får lov att tystas ned, oavsett huruvida åsikten i fråga betraktas som sann eller 

osann. Mill anser att sanningsenligheten i ett uttalande inte kan skiljas från dess nytta. Med det 

                                                
44 Göndör (2013: 40-41) 
45 Ibid, s. 39 
46 Ibid, s. 46-51 
47 Habermas (2007: 47-49) 
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menar han att åsikter och uttalanden kan innehålla en föga sanning, trots att de anses vara krän-

kande och förolämpande. Skulle en åsikt tystas ned skulle sanningen strypas och försvagas, vilket 

skulle vara förödande då sanningen har ett betydelsefullt värde. Yttrandefrihet är nödvändigt när 

det kommer till att beakta och realisera sanningen, något som frambringar kunskap och som i det 

långa loppet genererar lycka och framgång. Eftersom människor bildar sin uppfattning kring di-

verse ämnen i dialog med andra, vars åsikter skiljer sig från sin egen, bedömer Mill även att åsik-

ters sanningsvärde blir starkare ju mer de får kritiseras och diskuteras öppet. På så sätt införskaf-

far sig människor också ytterligare kunskap i form av argument som talar antingen för- eller mot 

den vedertagna åsikten. Utifrån detta resonerar Mill att sanning och kunskap går hand i hand: 

finner du sanningen, tillskriver du dig även ökad kunskap.48 

 Vidare betonar han vikten av att människors åsikter och idéer ideligen måste diskuteras, 

ifrågasättas och kritiskt granskas för att inte riskera att förbli fastslagna sanningar och snedvrid-

ningar. Människor ska alltså tillåtas att obehindrat kunna yttra sina åsikter utan att bli tillrättavi-

sade. Om de inte beviljas denna yttrande- och åsiktsfrihet kan konsekvenserna bli att allmänhet-

ens intellekt försvagas och därmed också människors välbefinnande.49  

 Mill problematiserar svårigheterna med att kritisera och diskutera en “härskande åsikt”, 

alltså en åsikt som är allmänt vedertagen i ett samhälle, i jämförelse med att kritisera en minori-

tetsåsikt. Med det menar han att yttranden som kritiserar minoritetsåsikter uppfattas som mer 

accepterande, medan kritik riktat mot den allmänna åsikten blir svårare att tolerera. Således finns 

en risk att redan utsatta grupper förväntas tåla mer kritik än de grupper med den “härskande” 

åsikten.50  

 

4.6 Bollingers toleransargument 
 
Även i Bollingers toleransargument redogörs det för människors svårighet att acceptera åsikter 

som inte faller i linje med deras egna. För det första menar han att det med avvikande åsikter 

uppkommer fördomar och att människan känner en vilja att censurera de obekväma åsikterna. 

Den viljan, impulsen, är djupt rotad i oss och berör inte enbart språkliga yttringar, utan även 

symboliska yttringar som är präglade av olika värderingar och trosuppfattningar. I och med det 

menar Bollinger att alla åsikter som uppfattas som avvikande, oavsett om det berör levnadssätt, 

                                                
48 Mill (1995: 26-29) 
49 Ibid, s.59-63 
50 Ibid, s.60-61 
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värderingar eller religiös tro, kan falla offer för fördomsfullhet och censurering. För det andra 

menar Bollinger att de avvikande åsikterna uppfattas som provokativa och hotfulla, och att sam-

hällets respons blir att förbjuda eller bestraffa individer, i hopp om att avskräcka dem från dessa 

tänkesätt. Förutom att avskräcka individer från avvikande verbala yttringar, förbjuds även 

”nonspeech acts”, dvs. onormala beteenden.51 Enligt Bollinger ligger grunden till det onda i vår 

karaktär, och lösningen betraktas därmed stå utanför juridisk kontroll. Botemedlet för denna bris-

tande förmåga till självbehärskning hävdas vara yttrandefriheten. När obekväma och avvikande 

åsikter yttras öppet i samhället så lär sig människor att acceptera varandra, vilket skapar ett tole-

rantare samhälle.52  

 Det är avgörande att var och en i samhället har en förmåga att, på ett sätt som gynnar nat-

ionen, se på sin och andras övertygelse. De som innehar makten måste ha de oppositionella i 

åtanke när de avgör hur långt de kan gå i sin maktutövning, samtidigt som minoriteten måste 

bestämma hur och om det är värt att fortsätta kampen. En demokrati kräver ett avskaffande av 

misstro mellan grupper, och yttrandefriheten kan hjälpa till att lätta upp komplicerade relationer. 

Men yttrandefriheten värnar inte enbart om mänskliga aktiviteter, utan öppnar även upp för 

självbehärskning gentemot beteenden som enbart provocerar. Bollinger menar att yttrandefrihet-

en kan, genom att hjälpa oss att få kontroll över våra känslor och utveckla en tolerans mot avvi-

kande åsikter, gynna ett socialt och intellektuellt umgänge. Enligt Bollinger bidrar det i det långa 

loppet till att människor i större omfattning anammar legitimerade preferenser för att skapa ett 

tolerant samhälle, trots att det kan kränka människor längs vägen.53  

 

4.7 Sammanfattning 
 
I en demokrati ska medborgare ha tillgång till information för att kunna ta självständiga, förnuf-

tiga beslut rörande samhällsfrågor. Medierna ska arbeta som spridare av denna information, för 

att förse medborgarna med fakta som de självmant inte hade kommit i kontakt med. För att me-

dierna ska kunna genomföra sitt arbete i främjandet av demokratin, är tryck- och yttrandefrihet 

nödvändiga hörnstenar. Men med den breda information som följer med denna frihet, uppkom-

mer det åsikter som alla inte håller med om. Däribland åsikter om religionsfriheten. 

                                                
51 Bollinger (1986: 111-116) 
52 Ibid, s. 120-124 
53 Ibid, s. 117-120 
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 Religionsfrihet och yttrandefrihet tillhör delvis olika diskurser. Moderniseringen har förkla-

rat demokratin överordnad allt, vilket har skapat friktion mellan dessa sfärer. Men som det ser ut 

idag är varken civilsamhället eller den politiska sfären resistent mot religiös påverkan. I och med 

en framflyttning av religiösa positioner i samhället uppstår en ny konfliktyta. Medan vissa anser 

att yttrandefriheten bör ge vika för att ta hänsyn till religionsfriheten, anser andra att det är relig-

ionsfriheten som bör begränsas. 

 Habermas anser att det krävs en förståelse för olika världsåskådningar, och att varje individ 

har ett etiskt ansvar när de yttrar sig om religion. Om människor tar sitt ansvar minskar konflik-

ten. Både Mill och Bollinger förkastar det resonemanget och anser att en mörkläggning av obe-

kväma utlåtanden leder till ett bakåtsträvande samhälle. Medan Mill fokuserar på den ökade kun-

skapen som yttrandefriheten bidrar med, fokuserar Bollinger på en ökad tolerans för avvikande 

åsikter. Dessa tre betraktelsesätt av yttrandefriheten utgör kärnan i våra teoretiska utgångspunk-

ter. Genom dem analyserar vi debatten om Lars Vilks i samband med yttrandefrihet och relig-

ionsfrihet.  
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5. Metod 
I följande kapitel redogör vi för studiens metod, val av analysmaterial, studiens avgränsningar samt hur vi gått 

tillväga. Avslutningsvis presenteras en självkritisk diskussion kring metod, material, urval och tillvägagångssätt. 

 

5.1 Kvalitativ textanalys 
 
Vi har valt att utgå från en kvalitativ textanalys, som innebär att tolka och analysera olika typer av 

texter. Inom denna metod finns det olika analysinriktningar att välja mellan, beroende på vilket 

syfte studien har.54 I och med att vi fokuserar på att analysera debatten kring Lars Vilks i samband 

med yttrandefrihet och religionsfrihet har vi valt att använda oss av en argumentationsanalys.  

 

5.2 Argumentationsanalys 
 
En argumentationsanalys är en form av textanalys som organiserat beskriver de argument som 

uppträder i en särskild debatt. Med hjälp av den är det möjligt att skapa en översikt av debatten, 

för att sedan gradvis analysera de argument som förs fram. Vi har valt att använda oss av den 

beskrivande delen av argumentationsanalysen. Syftet med den beskrivande delen är först och 

främst att hitta en huvudtes för vårt valda ämne. Huvudtesen kan se ut på olika sätt och i vårt fall 

är den normativ och påstår en värdering. När tesen har hittats, utkristalliseras påståenden som 

antingen stöttar eller försvagar tesen.55 Då vi har valt att lyfta fram ämnet i debatten och inte ak-

törerna bakom uttalandena, valde vi att göra en sakfrågemodell. Det innebär att man radar upp 

alla argument som urskilts i en för- och motlista.56 

 Med hjälp av en argumentationsanalys får vi ökad förståelse för vilka argument som fram-

förs i debatten om Lars Vilks, i samband med yttrandefrihet och religionsfrihet. Fördelarna med 

en argumentationsanalys är att vi som forskare dels skapar struktur i vårt material, dels finner 

likheter och skillnader mellan de för- och mot argument som förs fram i debatten. Detta för att i 

sin tur kunna visa hur argumenten står i relation till varandra samt hur stark sanningsenlighet de 

har.57 Därmed innefattar en argumentationsanalys även en reflektion kring argumentens hållbarhet 

och relevans/giltighet. För att avgöra och kritisera ett arguments hållbarhet och relevans talas det i 

                                                
54 Bergström, Boréus (2012: 24) 
55 Ibid, s. 91-95 
56 Ibis, s. 119 
57 Beckman (2005: 38) 
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termer av svag respektive stark beviskraft. Ett argument vars beviskraft är skäligen svag anses 

vara ett dåligt argument och ett argument vars beviskraft är stark anses vara ett hållbart och rele-

vant argument. Ett bra argument är ett som tillåter oss att godta eller avfärda ett specifikt påstå-

ende.58 

 

5.3 Material och urval 
 

Studiens empiriska material utgörs totalt av 62 åsiktsartiklar, varav 100 argument, från tidningarna 

Dagens Nyheter (DN) och Expressen. Valet av dessa två oberoende liberala tidningar grundar sig 

i deras aktiva val att publicera Lars Vilks rondellhund. Publiceringen skulle kunna tyda på att tid-

ningarna lever upp till sin publicistiska idé: att värna om individens frihet i form av yttrandefrihet. 

Det blir därmed intressant att undersöka hur olika ståndpunkter gällande yttrandefrihet och relig-

ionsfrihet presenteras. Vi har valt att studera åsiktsartiklar och inte nyhetsartiklar då det är genom 

dessa som fria åsikter produceras och distribueras. De utgör därav en essentiell del i debatten om 

Lars Vilks. Åsiktsartiklarna omfattar ledarsidor, kulturartiklar, debattartiklar, krönikor samt in-

sändarnotiser. De studerade åren är 2007, 2010 och 2015, där valet bakom följande nedslagsår i 

synnerhet berodde på att det skedde tre framstående händelser kring Lars Vilks under dessa år, 

som fick stort medialt utrymme och där yttrandefrihetsdebatten var central. 

 

                  2007 – Lars Vilks omtalade rondellhund publiceras i Nerikes Allehanda. 

                  2010 – Lars Vilks attackeras vid en föreläsning i Uppsala. 

                  2015 – Terrorattacken i Köpenhamn där Lars Vilks var måltavlan. 

 

För att säkerställa att ovanstående nedslagsår var representativa till både omfång och kvalitét 

gjordes en sökning i sökverktyget Retriever, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2015-12-31, där sökorden 

”Lars Vilks” OR ”Rondellhund*” AND “yttrandefrihet” var centrala ämnesord. Utfallet resulte-

rade i att flest åsiktsartiklar hade publicerats åren 2007, 2010 samt 2015. Därefter valdes de mest 

ämnesrelevanta åsiktsartiklarna ut, det vill säga de artiklar som behandlade Lars Vilks och yttran-

defrihet.  

 

                                                
58 Björnsson, Kihlbom, Ullholm (2009: 22) 
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Nedan följer en översiktstablå som visar fördelningen av åsiktsartiklar per tidning samt en över-

siktstablå som visar fördelningen av artikeltyper. För vidare information gällande artikelns om-

fattning, datum och skribent se bilaga 1 (Empiriförteckning).  

5.3.1. Figur 1. Översikttablå över antal artiklar per tidning 
 
 

5.3.2. Figur 2. Översikttablå över antal artikeltyper. 

 

5.4 Tillvägagångssätt och bearbetning av material  
 
Arbetet inleddes med att samla in det empiriska materialet i form av 62 åsiktsartiklar som berörde 

debatten om Lars Vilks i samband med yttrandefrihet och religionsfrihet. För att få en övergri-

pande bild av debatten läste vi noggrant igenom det empiriska materialet, plockade ut det mest 

påfallande argumentet och formulerade sedan en huvudtes för vår studie. Därmed framträdde 

även premisserna för studien. Efter att vi urskilt tesen identifierade vi 100 argument som anting-

en talade för eller emot denna. Därefter radade vi upp alla argument i en för- och mot lista (en så 

kallad sakfrågemodell). Då argumenten blev många, kategoriserade vi dem utifrån deras huvud-

sakliga ståndpunkt. Vid de tillfällen vi var osäkra på argumentets huvudsakliga ståndpunkt, såg vi 

till artikelns generella åsikt för att placera in argumentet i passande argumentationskategori. 

Artikeltyp Antal artiklar 

Debatt 10 

Krönika 6 

Kultur 15 

Ledare 20 

Insändare 11 

Tidning Antal artiklar 

Dagens Nyheter (DN) 30 

Expressen 32 

Totalt 62 
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Ibland urskilde vi även olika argument i en och samma åsiktartikel. Vid dessa tillfällen delade vi 

upp argumenten och placerade in dem i den specifika argumentationskategori de tillhörde. Denna 

process resulterade i sex argumentationskategorier som antingen undergräver eller understödjer 

tesen. I och med det gedigna materialet tvingades vi att systematisera och kategorisera för- och 

motargumenten i förhållande till vår tes. Genom en utgallring av citat av konstaterande form, 

kontrollerades argumentens hållbarhet och relevans vilket säkerställde att vi enbart använde ar-

gument med stark beviskraft. Vi var nu säkra på att samtliga argument var användbara, de lät oss 

antingen godta eller avfärda tesen. Med säkerställda argumentationskategorier kunde vi ställa dem 

mot varandra, och med hjälp av våra teoretiska utgångspunkter genomföra en djupgående analys 

av materialet. Vår huvudtes och argumentationskategorier resulterade i en analysmodell som pre-

senteras i resultatet.  

 

5.5 Avgränsning 
 
I kombination med argumentationsanalysen finns det utrymme för att utföra en retorikanalys. En 

retorikanalys är behjälplig när syftet är att undersöka hur en skribent uttrycker sig för att övertyga 

läsaren. Eftersom vårt syfte är att undersöka textens innebörd, har vi valt att inte genomföra en 

retorisk analys utan en argumentationsanalys, som ger oss möjlighet att analysera den explicita 

argumentationen i texten.59 Som tidigare nämnt har vi valt att, med hjälp av en sakfrågemodell, 

ordna argumenten i en för- och mot lista. Det centrala är då vilka argument debatten innehåller, 

inte aktörerna bakom argumenten. Vi hade även kunnat ordna argumenten efter en så kallad 

gruppmodell, som innebär att argumenten grupperas utifrån aktören bakom argumentet.60 Men 

eftersom vårt syfte är att lyfta ämnet i debatten och inte aktörerna bakom argumenten, valde vi 

sakfrågemodellen. 

 

5.6 Metoddiskussion  
 
Med en argumentationsanalys kan vi få en helhetssyn av debatten, för att sedan hitta likheter och 

olikheter i argumenten. Vi anser därmed att det är en lämplig metod för att skapa ökad förståelse 

för det ambivalenta förhållandet mellan yttrandefrihet och religionsfrihet. Men likt andra metod-

                                                
59 Bergström, Boréus (2012: 24) 
60 Ibid, s. 119 
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ansatser rymmer även denna metod svagheter och brister. Att analysera och tolka texters innehåll 

kräver att man arbetar utifrån specifika grunder. Till att börja med är det viktigt att komma ihåg 

att det är textens argumentation vi vill komma åt och det är därför av stor vikt att det alltid finns 

belägg för åsikterna som tillskrivs materialet. En annan svaghet med argumentationsanalysen är 

att den kan uppfattas som osammanhängande. För att minimera den risken är det viktigt att 

sammanställa argumenten, strukturera materialet och göra det lättåtkomligt för läsaren.61 Detta 

gör vi genom att använda oss av en välarbetad analysmodell som ger läsaren, men även oss själva, 

en klar bild över de argument som presenteras. Då argumenten i sig ofta listas i punktform är det 

även viktigt för oss att presentera resultatet i en välformulerad, sammanhängande löptext, för att 

läsaren ska förstå sammanhanget.  

 

5.6.1 Diskussion av material och urval 
Kritik kan riktas gentemot valet av tidningar, då vi enbart har valt att studera två tidningar, vars 

publicistiska grundidé är oberoende liberala. Hypotetiskt hade ytterligare tidningar, med en skild 

publicistisk vinkling, kunnat studeras för att skapa en mer jämförande analys. Däremot var vårt 

huvudsakliga syfte inte att jämföra olika tidningar, utan att skapa en bred förståelse i förhållandet 

mellan yttrandefrihet och religionsfrihet. Det är även värt att nämna att av de 62 artiklar vi tagit 

del av (se bilaga 1 Empiriförteckning), har vi funnit en mängd argument som många hävdar 

samma sak. Därmed har vi kunnat utkristallisera fyra huvudargument för tesen och två huvudar-

gument mot tesen. Det visar att argumenten följer ett tydligt mönster och i och med det kan stu-

dien räknas som generaliserbar. Det går därför att diskutera om en likvärdig studie (utifrån 

samma fall), men med empiri från en tidning med en annan publicistisk vinkling, i själva verket 

hade gett ett annat utfall.  

 

5.6.2 Validitet och reliabilitet  
Med intersubjektivitet menas med att forskare ska komma fram till samma resultat genom att 

använda samma metod, vilket är grundläggande för en vetenskaplig studie.62 För att studien ska 

ha intersubjektiv provbarhet underlättar det om den har hög validitet och reliabilitet. Studiens 

validitet står för undersökningens relevans: vi undersöker det vi planerat att undersöka. Med hjälp 

av ett välformulerat metodavsnitt samt en genomarbetad analysmodell kan läsaren följa vårt ar-

                                                
61 Beckman (2005: 42) 
62 Ekström, Larsson (2010: 17) 
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bete och granska vår studie och därmed har vår studie hög validitet. Studiens reliabilitet beror på 

om uppgifterna är korrekt utförda och om informationen är riktig.63 Eftersom argumenten är 

tolkningsbara finns det alltid en liten risk att reliabiliteten försvagas. Men med citatexempel och 

en förklaring av dessa i den löpande texten ser läsaren en likhet mellan argument inom samma 

argumentskategori och får därmed en tydlig bild om hur vi valt att tolka dem i artiklarna. Det 

leder till en starkare reliabilitet. Därmed finns det god chans att andra oberoende forskare klarar 

av att göra studien och få samma resultat.  

 

5.7 Sammanfattning 
 
Studien utgår således från en kvalitativ textanalys i form av en argumentationsanalys. Det empi-

riska materialet utgörs av totalt 62 åsiktsartiklar hämtade från tidningarna, Dagens Nyheter (DN) 

och Expressen, åren 2007, 2010 samt 2015. Av dessa 62 åsiktsartiklar kunde 100 argumentcitat 

urskiljas. Tyngdpunkten ligger i att urskilja en huvudtes, som representerar det mest förekom-

mande argumentet i debatten om Lars Vilks, för att sedan kunna identifiera de mest påfallande 

för- och motargumenten. Detta för att få en ökad förståelse för debatten om Lars Vilks i sam-

band med yttrandefrihet och religionsfrihet. 

  

                                                
63 Ibid, s.14 
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6. Resultat 
Genom vår argumentationsanalys har ett omfattande resultat skapats och vi inleder resultatredovisningen med att 

klargöra vår analysmodell. Därefter presenteras i tur och ordning de mest frekventa argumenten som understödjer 

tesen(för-argumenten). Sedan fortsätter vi med de argument som undergräver tesen(mot-argumenten). Med det här 

kapitlet vill vi skapa en övergripande bild av för- och motargumenten, för att sedan kunna föra en djupgående 

diskussion av dem i kommande analys.   

 

6.1 Analysmodell 
 
Vår huvudtes lyder enligt följande: Religion får inte inskränka yttrandefriheten i en demokrati. 

Genom vår analysmodell beskriver vi för- och mot argumenten för denna tes. Argumenten be-

nämns som F1, F2, F3, F4 respektive M1, M2.  

6.1.1 Figur 3.  Analysmodell 

Religion får inte inskränka yttrandefriheten i en demokrati 
FÖR-ARGUMENT 

F1 I en demokrati får man kränka religion 
 

Argument inom denna kategori behandlar rät-
ten att kränka, kritisera, provocera, häda och 
förolämpa 

F2 Ett demokratiskt samhälle ska inte tystas av 
hot och rädsla 
 

Argument inom denna kategori belyser vikten 
av att hot, våld och rädsla inte får begränsa 
yttrandefriheten 

F3 Yttrandefriheten är grundläggande i en demo-
krati 
 

Argument inom denna kategori behandlar ytt-
randefrihetens betydelse i ett demokratiskt 
samhälle 

F4 Religion måste utmanas för att samhället ska 
utvecklas 
 

Argument inom denna kategori behandlar ytt-
randefrihetens potential för samhällets tillväxt 
samt konsekvenser som kan uppkomma om 
yttrandefriheten begränsas 

MOT-ARGUMENT 
M1 Yttranden om religion bör inte användas omdö-

meslöst 
 

Argument inom denna kategori behandlar 
etiska och moraliska normer, att individen tar 
sitt sociala ansvar och yttrar sig med eftertanke 
och sunt förnuft samt att yttrandefriheten inte 
ska utsätta andra för fara 

M2 Yttrandefriheten ska inte utnyttjas i syfte att 
kränka religion  
 

Argument inom denna kategori avskaffar ut-
tryck som kränker, provocerar och förolämpar 
religion 
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6.2 Argument som understödjer tesen 

6.2.1 I en demokrati får man kränka religion – F1 
Ett av de mest frekventa argumenten som stödjer tesen är argumentet I en demokrati får man 

kränka religion. Detta argument propagerar för att rätten att ”kränka”, ”såra”, ”provocera”, ”häda” 

och ”förolämpa” är grundläggande för yttrandefriheten. I och med att friheten att kränka anses 

vara huvudsaklig för yttrandefriheten, och tack vare yttrandefrihetens betydelse för demokratin, 

blir friheten att kränka relevant även i demokratiska frågor. Att avstå från dessa kränkningar 

skulle betyda en inskränkning av yttrandefriheten, vilket skulle leda till en svagare demokrati. Ci-

taten inom denna argumentationskategori ger stöd åt vår tes Religion får inte inskränka yttrandefrihet-

en i en demokrati.  

 

”Det behöver man tydligen säga om och om igen: i demokratier får man såra med ord och uttryck.” 64 

 

”Att koppla samman Muhammed med en hund, som i den muslimska världen är ett ytterst smutsigt djur 

är givetvis en enorm provokation. Men det var en mycket medveten provokation i yttrandefrihetens 

namn. I ett demokratiskt samhälle måste även rätten att häda försvaras.” 65 

 

Räck upp en hand de som tycker att kränkningar av religiösa symboler ska vara förbjudna i lag? Tanken är 

omöjlig i ett öppet samhälle, och har knappast stöd av fler än religiösa fanatiker. Man kan inte ha relig-

ionsfrihet utan religionskritik.”66 

 

Med friheten att kränka kommer även risken att känna sig kränkt. Diskussioner om att alla relig-

ioner ska kunna utstå samma kritik och att man i en demokrati får leva med att bli kränkt, blir 

därmed förekommande i debatten beträffande yttrandefrihetens rätt att häda. I debatten återfinns 

citat som visar vikten av kränkande yttringar i skapandet av ett tolerant och demokratiskt sam-

hälle.  

”I en demokrati måste man lära sig att leva med risken att känna sig kränkt.” 67 

                                                
64 Sakine Madon, ”Vilks har rätt att provocera”, Expressen, 2010-05-15. 
65 ”Till försvar för yttandefriheten”, Expressen, 2010-03-10.  
66 Niklas Ekdal, ”Möten i rondellen”, Dagens Nyheter, 2007-09-30. 
67 Sakine Madon, ”Håna islam är inte hets, Veronica Palm”, Expressen, 2015-01-17. 
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”Det finns bara en lösning: låt konsten och debatten vara fri. Ni som känner er kränkta, skriv en insändare 

och argumentera för er åsikt. Eller tala ut hos en vän, bojkotta varor eller bränn en dansk flagga eller två. 

Kränk tillbaks! Men tro inte att sårade känslor och ilska är argument eller skäl för censur och förbud.”68  

 

”… Och hävdar något så kontroversiellt som att alla religioner måste tåla samma kritik och att en konstnär fritt får 

välja titlar.”69 

 

Av vår undersökning att döma, reagerar de som känner sig kränkta genom att anklaga de som 

yttrat sig förolämpande för hets mot folkgrupp. För att förtydliga att det i demokratier är tillåtet 

att kränka, är skribenterna noggranna med att separera de lagliga kränkningarna, hädelserna och 

förolämpningarna från de olagliga ”hetsa” och ”hota.” I följande citat är den särskiljningen tydlig. 

 

”I själva verket finns inga om och men; man får kränka i demokratier. Gränsen går vid hot och hets.” 70 

 

”För om nu Vilks har en hang-up på religion, har han all rätt i världen att häda islam. Det är inte att 

“hetsa” mot muslimer. Hädelse är inte hets, kort och gott.”71  

 

6.2.2 Ett demokratiskt samhälle ska inte tystas av hot och rädsla – F2 
Det näst mest frekventa argumentet som stödjer vår tes är argumentet Ett demokratiskt samhälle 

ska inte tystas av hot och rädsla. Argumentet menar att hot, våld och rädsla inte får begränsa yttran-

defriheten, det vill säga att människor i en demokrati inte får låta rädslan för hot och våld be-

gränsa rättigheten att yttra sig fritt. Att anpassa sig efter de hot som mottas från religiösa extre-

mister som inte delar det demokratiska samhällets grundläggande värderingar om yttrandefrihet, 

är enligt dessa citat detsamma som att tillåta religiösa krafter ta övertaget om demokratin. Således 

är det uppenbart att det här argumentet anser att yttrandefriheten inte får begränsas för att ta 

hänsyn till religiösa intressen. Nedanstående citat belyser vikten av att den enskilda individen och 

samhället i stort, måste våga försvara yttrandefriheten oavsett vilken kontext den äger rum i. De 

belyser därmed det gemensamma ansvar som följer med ett öppet, demokratiskt samhälle. 

 

                                                
68 Sakine Madon, ”Kränkt, kränktare, kränktast”, Expressen, 2007-08-17. 
69 Erik Helmersson, ”Nej, kulturhuset är ingen yttrandefristad”, Dagens Nyheter, 2015-12-04 
70 Madon, ”Vilks har rätt att provocera”, Expressen. 
71 Ibid. 
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”Extremisters våld får aldrig diktatera villkoren för vårt offentliga samtal. Hur obekväm yttrandefriheten 

än kan upplevas måste den försvaras villkorslöst inför terrorhot.” 72 

 

”Vid sidan av det polisiära skyddet, behövs också ett ideologiskt försvar. Det öppna samhället måste visa 

att det inte viker sig för hot, att det är berett att ta strid för yttrandefriheten.”73 

 

 I samband med de ståndpunkter som berör rädslan för hot och våld, pekas religiösa extre-

mister och fundamentalister ofta ut som syndabockar. Dessa grupper reagerar på diskriminerande 

utlåtanden och försöker hota det öppna samhället till tystnad och risken finns att de även tar till 

våld. Följande citat visar en medvetenhet om de globala spänningarna, men hävdar att det enda 

rätta är att hålla fast vid de demokratiska värderingarna.  

 

”Fundamentalisterna vill sprida rädsla. Men vi andra ska inte låta oss skrämmas, utan istället fortsätta att 

frimodigt diskutera, kritisera och lyssna på varandra. Vi måste kompromisslöst stå upp för yttrandefrihet-

en. […]Vi andra bör bevara det lugn, den skepsis och den tolerans som fundamentalisterna så innerligt 

hatar. ”74 

 

”Jag ser bara en utväg ur detta dilemma: att publicera bilderna. Inte som en stödaktion, utan för att disku-

tera deras innehåll. Märkligt nog verkar den mordhotade konstnären vara den ende i den här affären som 

inte känner någon oro. Kanske för att han trots allt begriper vad det är som stinker: rädsla.”75 

 

I diskussioner om hot mot demokratin, framhävs yttrandefriheten som absolut. Den måste för-

svaras för att minimera risken för självcensur. Hur obehaglig och obekväm yttrandefriheten än 

må vara, får den aldrig ge vika för rädsla skapad av hot.  

 

6.2.3 Yttrandefriheten är grundläggande i en demokrati – F3 
Ännu ett framträdande argument som stödjer vår tes är Yttrandefriheten är grundläggande i en demo-

krati. I de flesta citat är det lagen om yttrandefrihet som står i centrum, och den anses vara odis-

kutabel. Många av artiklarna kritiserar Lars Vilks konst och en del dumförklarar honom, men alla 

försvarar hans rätt att utöva den. Samtliga argument inom denna kategori betraktar yttrandefri-

                                                
72 ”Terrorhot mot det fria ordet”, Expressen, 2010-12-30. 
73 ”Till försvar för yttrandefriheten”, Expressen, 2010-03-10. 
74 ”Hatet mot ordet”, Dagens Nyheter, 2010-12-31. 
75 Dan Jönsson, ”Principen som är helig – biland”, Dagens Nyheter, 2010-03-18 
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heten som det högsta värdet i en demokrati, och anser därför att den inte är förhandlingsbar. Det 

demokratiska folkstyret anses ha som uppgift att försvara medborgarnas rätt att yttra sig, trots att 

det kan göra meningsmotståndarna upprörda. Det stöds med åsikter om att en demokrati inte får 

”vända kappan efter vinden”, för om samhället inte värnar om yttrandefriheten så antas landet 

istället utvecklas till en låtsasdemokrati. Citat för att förtydliga att yttrandefriheten är grundläg-

gande i en demokrati, och att religion därmed inte får inskränka yttrandefriheten, följer här ne-

dan. 

 

”Om hans konst kan vi alltid diskutera. Om hans rätt att utöva den – aldrig.” 76 

 

”Yttrandefriheten är inskriven i svensk grundlag och ska respekteras av alla.” 77 

 

“Yttrandefriheten utgör grundbulten i vår demokrati.”78 

6.2.4 Religion måste utmanas och ifrågasättas för att samhället ska utvecklas  - F4 
Slutligen har vi argumentet Religion måste utmanas och ifrågasättas för att samhället ska utvecklas, där det 

argumenteras för att syftet med yttrandefriheten är att skapa en diskussion kring viktiga frågor i 

samhället. Att ifrågasätta och utmana religioner öppnar upp för acceptans och tolerans, vilket 

resulterar i ett mer utvecklat samhälle. I en demokrati är friheten att yttra sig fundamental och 

därför kan inte religiösa trosuppfattningar styra vad som får eller inte får yttras. Att avstå från att 

ifrågasätta religioner skulle innebära en begränsning av yttrandefriheten, något som i sin tur skulle 

leda till att det moderna samhället skulle stagnera. Nedanstående citat visar tydliga exempel för 

detta resonemang. 

 

”Det är upprörande att höra att man inte får säga det ena eller det andra, för då kränker man någon. Me-

ningen med yttrandefrihet är ju att skapa en diskussion om hur ett samhälle ska vara. Styrs detta av makten 

eller någon annan grupp får vi till slut diktatur.” 79 

 

”Att testa det heligas gränser är nödvändigt för mänsklig och kulturell utveckling.”80 

 

                                                
76 ”Att tysta Vilks handlar i förlängningen om att tysta oss alla”, Expressen, 2010-03-11. 
77 ”Respektera yttrandefriheten”, Expressen, 2010-05-23. 
78 Birgitta Ohlson, ”Yttrandefriheten är kompromisslös”, Expressen, 2010-05-20. 
79 ”Respektera yttrandefriheten”, Expressen, 2010-05-23. 
80 Elisabeth Åsbrink, ”Vi ska vara rädda om konsten att häda och beundra den som vågar”, Dagens Nyheter, 2015-02-
19. 
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I citat som behandlar yttrandefrihetens potential återfinns därmed diskussioner kring konsekven-

serna som infinner sig om yttrandefriheten skulle begränsas. Förutom en stagnering i utveckling-

en skulle toleransen i det öppna samhället gå förlorad. Det skulle i sin tur leda till ett mer kon-

fliktfyllt samhälle, vilket är ett starkt argument för att religion inte får inskränka yttrandefriheten.  

 

”Om vi på ett obegränsat sätt tolererar intoleranta människor, om vi inte är beredda att försvara ett tole-

rant samhälle mot de intolerantas angrepp, då kommer de toleranta att gå under, och toleransen med 

dem.”81 

 

”En oifrågasatt dyrkan av texter och religionsstiftare har troligen ytterst skadliga följder.”82 

 

6.3 Argument som undergräver tesen 

6.3.1 Yttranden om religion bör inte användas omdömeslöst – M1 
Till tesens opponenter hör argumentet Yttranden om religion bör inte användas omdömeslöst. Detta är 

det mest frekventa motargumentet, och innefattar diskussioner om att yttranden bör konstrueras 

med eftertanke och förnuft, med hänsyn till etiska och moraliska aspekter.  

 

”Yttrandefriheten är en moralregel med avsikt att möjliggöra ett öppet och kreativt samtal inom och mel-

lan grupper. Eftersom en annan oundgänglig moralisk norm är att människor inte får utsättas för lidande 

orsakat av verbala eller fysiska kränkningar förutsätter yttrandefrihet, liksom alla andra friheter, ett visst 

mått av personligt ansvar.”83 

 

”Vad blir bättre här på jorden genom påhopp på religiösa symboler? Kan inte tryckfrihet och yttrandefri-
het kombineras med lite eftertanke?”84 

 

Argumenten betonar individens personliga ansvar och människors konsekvenstänk, och under-

stryker att bara för att något anses vara tillåtet att säga, behöver det inte alltid sägas. Argumenten 

inom denna argumentationskategori opponerar inte emot lagen om yttrandefrihet, de inser dess 

betydelse för ett demokratiskt samhälle och anser därmed att Lars Vilks avbildningar är juridiskt 

                                                
81 Annika Ström Melin, ”Nödvändig tolerans”, Dagens Nyheter, 2010-06-18. 
82 Lena Andersson, ”Den nödvändiga onödigheten”, Dagens Nyheter, 2015-02-21. 
83 Ann Heberlein, ”Vad vill Vilks?”, Expressen, 2010-03-22. 
84 ”Respektera andras religiösa ideal”, Dagens Nyheter, 2007-09-16. 
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legitimerade. Däremot hävdas det att Vilks enda syfte är att provocera, och att avbildningarna 

därför inte är etiskt berättigade.  

 

”Det rör sig istället om ett barnsligt testande av gränser. Hur långt kan jag provocera? Törs någon stoppa 

mig?”85 

 

”Vad lagen tillåter är en sak. Vad som är tillbörligt är en annan. Individen har ett ansvar att agera etiskt 

innanför lagens ramverk.”86 

 

Citaten visar att det i offentliga yttranden bör finnas en finkänslighet i utlåtanden om andra män-

niskors trosuppfattningar. När yttrandefriheten blir obegränsad och provocerar religiösa grupper, 

föds nämligen frustration. Frustration väcker i sin tur aggressivitet och våld, något som blivit 

uppenbart i samband med Lars Vilks karikatyrer av Profeten Muhammed. I takt med att yttrande-

friheten blir gränslös tycks religionen förolämpas allt mer, något som upprör religiösa utövare. 

 

“Extremism föds av frustration och göds av konspirationsteorier om hur Det Stora Systemet är mot en 

grupp.[…]För en muslimsk ledare är det inte svårt att hämta stoff för en konspirationsteori Muhammed-

karikatyrerna är en perfekt pusselbit i så fall.” 87 

 

”Detta är inte konst- det är inte yttrandefrihet. Det är bara ett dumt och onödigt tilltag. Och det kostar! 

Liv!”88  

 

Utifrån citaten ovan blir det tydligt att opponenterna till tesen anser att religion får begränsa ytt-

randefriheten, om yttrandena skapas med syfte att förolämpa eller såra en minoritet. De tidigare 

citaten menar att Lars Vilks konst speglar dålig moral, de senare problematiserar de konsekvenser 

konsten har fått. Alla argumenterar de för samma sak: Yttranden om religion bör inte användas omdö-

meslöst.  

6.3.2 Yttrandefriheten ska inte utnyttjas i syfte att kränka religion – M2 
Det näst mest frekventa argumentet mot vår tes gäller yttrandefrihetens benägenhet att godkänna 

kränkande åsikter. Samtliga ståndpunkter skiljer sig från föregående argument i sin onyanserade 

                                                
85 ”Att förnedra andra är inte duktigt”, Expressen, 2007-09-06. 
86 Mohamed Omar Hooman Anvar, ”Vi drar oss ur”, Expressen, 2007-08-23. 
87 Zanyar Adami, ”Skippa skitsnacket om yttrandefrihet”, Expressen, 2007-09-17. 
88 ”Lars Vilks konst kostar liv”, Dagens Nyheter, 2015-02-20. 
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framtoning, genom att understryka att kränkning av religion inte bör skyddas av yttrandefriheten 

och att rätten att fritt yttra sig inte går ut på att medvetet kränka och såra andra människor. 

Nedanstående citat menar att uttalanden som riskerar att kränka andra inte bör yttras, en stånd-

punkt som talar emot vår tes. 

 

”Det är inte rimligt att använda yttrandefriheten till att kränka en ekonomiskt, socialt och kulturellt utsatt 

minoritet.”89 

 

Det talas i termer om förnedring, utnyttjande av yttrandefriheten och om Lars Vilks medvetna 

provokationer gentemot en redan utsatt minoritet. I debatten återfinns tydliga exempel som bely-

ser vikten av att yttranden som sårar och kränker är tecken på ett respektlöst agerande, något som 

inte ska skyddas av yttrandefriheten.  

 

”Jag är däremot inte för att den mediokra konstnären Lars Vilks missbrukar yttrandefriheten genom 

grova, kränkande och förolämpande karikatyrer.”90 

 

”Jag har till exempel aldrig förstått vad Lars Vilks vill säga med sina så kallade konstverk med Muhammed 

som rondellhund, när han vet att det av alla muslimer kommer att betraktas som en grov kränkning. Det 

är inte svårt att inse att en fredlig samvaro i en mångkulturell värld kräver en ömsesidig respekt.” 91 

 

6.4 Sammanfattning 
 
Vi kan utläsa att Lars Vilks avbildningar väcker reaktioner som både understödjer och undergrä-

ver vår tes. Anhängarna står upp för yttrandefriheten och demokratin genom att hävda att det är 

tillåtet att kränka religion, att det demokratiska samhället inte ska tystas av hot och rädsla och att 

religion måste utmanas för att det demokratiska samhället ska utvecklas. Opponenterna, å andra 

sidan, vill censurera obekväma yttringar, eftersom de anser att yttrandefriheten inte ska utnyttjas 

för att kränka religion eller på annat vis användas omdömeslöst. De bedömer att ett utnyttjande 

av yttrandefriheten leder till ett orofyllt samhälle. 

  

                                                
89 Peter Weiderud, ”Dags att ta avstånd från Vilks hädelser”, Expressen, 2010-12-14 
90 ”Yttrandefrihet med omdöme”, Expressen, 2015-02-20 
91 ”Vi kan aldrig ha rätt att kränka människor”, Dagens Nyheter, 2015-01-26 
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7. Analys 
Resultatet gav oss en klar bild över de för- och motargument som figurerar i debatten om Lars Vilks i samband 

med yttrandefrihet och religionsfrihet. Nu återstår att analysera samtliga argument utifrån våra teoretiska ut-

gångspunkter. Vi inleder med att analysera argumenten som stöder vår tes, för att sedan fortsätta med en analys 

av de som förkastar den. Avslutningsvis ställer vi argumenten mot varandra och belyser det ambivalenta förhål-

landet mellan yttrandefrihet och religionsfrihet ytterligare.  

 

7.1 Vilks kränkningar utvecklar samhället 
 
Anhängarna för tesen försvarar yttrandefriheten genom att ställa sig bakom de juridiska rättighet-

erna och betonar vikten av fria åsikter i en demokrati. De anser att det är tillåtet att kränka och 

utmana religion i en demokrati, för att samhället ska utvecklas.  

 I linje med argumentet I en demokrati får man kränka religion diskuterar Petäjä om yttrandefri-

hetens tillåtelse att kränka, genom att hävda att yttrandefriheten bidrar till en pålitlig kommuni-

kationsprocess. Huruvida kommunikationsprocessen är pålitlig eller inte beror på våra fri- och 

rättigheter, närmare bestämt till vilken utsträckning vi blir tillåtna att yttra oss.92 För att garantera 

en informationsmångfald krävs en stor mängd kunskap, idéer och information. Petäjä förklarar 

att den pålitliga kommunikationsprocessen “Utsätter samhällsmedlemmarna för information och 

idéer om ämnen och frågor de själva inte valt att tillägna sig om de själva fått välja.”93 En pålitlig 

kommunikationsprocess existerar därmed inte utan upprörande, avvikande åsikter. Utifrån det 

synsättet är det viktigt för medborgarna att yttra ”dåliga” åsikter såväl som “bra” åsikter, eftersom 

det leder till en yttrandefrihet av högt värde. Som tidigare diskuterat är en högt värderad yttrande-

frihet nödvändig för en demokratisk stat.94 Citaten som stödjer tesen argumenterar i linje med 

Petäjäs resonemang. Ett exempel är ett citat ur argumentet I en demokrati får man kränka religion: 

 

”Lika självklart är det att den yttrandefrihet som råder i vårt land tillåter honom att visa bilder som många 

finner kränkande och allt fler tycker är onödiga eftersom de skapar så mycket hat. Rätten att häda är något 

som ett samhälle som vill förbli öppet och demokratiskt inte har råd att ifrågasätta.” 95 

 

                                                
92 Petäjä (2006: 175) 
93 Ibid, s. 132 
94 Ibid, s. 175 
95 Birnbaum, ”Lars Vilks rondellhundteckning behöver inte ingå.” Dagens Nyheter. 
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Lars Vilks utlåtanden och konstnärliga uttryck må vara oförnuftiga och opassande, men enligt 

Mills sanningsargument är detta irrelevant av den anledningen att kränkande åsikter trots allt kan 

innehålla ett mått av sanning. Eftersom sanning bidrar till ökad kunskap, får kränkande åsikter 

inte lov att censureras.96 Om Vilks utlåtanden försummas eller censureras, skulle den lycka och 

framgång som sanningen kunnat bidra med förkastas. Vi tar därmed även förankring i Mills reso-

nemang, att det är förnuftigt att tillåta oförnuftiga uttalanden och åsikter, när vi bekräftar vår tes 

med argumentet I en demokrati får man kränka religion.  

 Bollinger anser att det onda (fördomsfullhet och viljan att censurera skiljaktiga åsikter) sit-

ter djupt rotad i vår karaktär. Den dåliga karaktären leder till ett intolerant samhälle. För att förstå 

innebörden av intolerans kan den associeras till rädsla, och tolerans till kurage.97 Det bästa bote-

medlet mot människans onda karaktär, denna rädsla för avvikande åsikter, anser Bollinger är ytt-

randefriheten. Genom att yttra sig fritt sprids olika idéer bland individer, vilket skapar förutsätt-

ningar för en utveckling av goda karaktärsdrag.98 Att tysta ned Vilks, eller andra som skiljer sig 

från normerna, skulle därmed inte leda till ett mer accepterande samhälle, utan det skulle snarare 

stärka människans dåliga karaktär och öka intoleransen bland befolkningen. Vad som istället 

krävs för att förbättra karaktären och minska intoleransen är ett samhälle där avvikande och obe-

kväma åsikter vädras öppet. Med hjälp av yttrandefriheten lär sig människor att acceptera det som 

är annorlunda. Om människor lär sig tillåta Vilks tillsynes onormala, omoraliska och konstiga 

avbildningar så lär de sig med tiden att tolerera existensen av avvikande åsikter.  

 Till anhängarna för vår tes finner vi även argumentet Religion måste utmanas för att samhället 

ska utvecklas. Detta argument ligger i linje med det Mill förespråkar genom sitt sanningsargument: 

ju mer vi ifrågasätter och diskuterar åsikter för att finna sanningen, desto mer kunskap tillskriver 

vi oss själva. Med det utvecklas vårt samhälle till ett vars välstånd och intellekt ideligen ökar.99 

 

”En oifrågasatt dyrkan av texter och religionsstiftare har troligen ytterst skadliga följder.”100 

 

I strävan efter att finna övertygelser som präglas av sanningsenlighet, är ifrågasättandet av me-

ningsskiljaktigheter något som det moderna samhället är beroende av. Citatet ovan exemplifierar 

att religion måste kunna ifrågasättas, för att minimera risken för ofördelaktiga konsekvenser. De 

                                                
96 Mill (1995: 28-29) 
97 Bollinger (1986: 141) 
98 Ibid, s. 124 
99 Mill (1995: 50) 
100 Andersson, ”Den nödvändiga onödigheten”, Dagens Nyheter. 



 

Emma Martis  
Malin Åkerlöf 

  

 

 37 

“ytterst skadliga följder” som nämns i citatet skulle enligt Mill innebära att den intellektuella nivån 

i samhället försvagas. Ju mer samhället debatterar, desto lättare får individer att erkänna varandras 

synpunkter. Det resulterar i kunskap som inte går att erhålla genom att enbart omges av likasin-

nade.101 Om Vilks och andra provokatörer slutar att utmana, går samhället miste om den kunskap 

som mötet mellan de oliksinnade bidrar till. Enligt argumentet Religion måste utmanas för att sam-

hället ska utvecklas leder ett nedtystande av Vilks till en försvagad intellektualitet i samhället, vilket i 

sin tur innebär ett bakåtsträvande samhälle. Ett bakåtsträvande samhälle är ingenting en demo-

krati eftersträvar, därmed understödjer detta argument vår tes. 

 

7.2 Yttrandefrihetens oumbärlighet för ett demokratiskt samhälle  
 
Enligt Bollinger är det inte enbart den individuella toleransen som ökar med människans expan-

derade acceptans för avvikande åsikter. Tack vare yttrandefriheten ökar även den allmänna tole-

ransen i samhället.102 Eftersom en demokrati bygger på meningsskiljaktigheter, så är den allmänna 

toleransen en viktig del i ett demokratiskt samhälle.103 Med ansats i Bollinger kan vi således er-

känna argumentet Yttrandefriheten är grundläggande i en demokrati som ett gott skäl för vår tes. Många 

av citaten i artiklarna ställer sig bakom YGL när de försvarar yttrandefrihetens betydelse för de-

mokratin, men med hjälp av toleransargumentet får vi en djupare förståelse för varför yttrandefri-

heten är oumbärlig. Bollinger påstår att ett demokratiskt samhälle grundar sig i mångfald. Med 

pluralism förekommer oenighet och intolerans, för vilka yttrandefriheten är botemedel på.104 Som 

tidigare nämnt verkar botemedlet för att hindra människans inneboende intolerans. Genom att 

arbeta för att framkalla en självbehärskning gentemot känslor som vanligtvis är svåra att kontrol-

lera, skapas det en miljö där olika åsikter tillåts.105 I det långa loppet leder det till ett tolerant sam-

hälle, vilket är en grundläggande ingrediens i en demokrati.106  

 Enligt vår undersökning är argumenten I en demokrati får man kränka religion, Religion måste 

utmanas för att samhället ska utvecklas och Yttrandefrihet är grundläggande i en demokrati, värden som 

utan invändningar rättfärdigar yttrandefriheten. Argumenten stödjer därmed vår tes Religion får inte 

inskränka yttrandefriheten i en demokrati. För-argumentet Ett demokratiskt samhälle ska inte tystas av hot 

                                                
101 Mill (1995: 51-52) 
102 Bollinger (1986: 182) 
103 Petäjä (2006: 72) 
104 Bollinger (1986: 126) 
105 Ibid, s. 143 
106 Ibid, s. 242 
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och rädsla diskuteras, tillsammans med för-argumentet Yttrandefriheten är grundläggande i en demokrati, 

i avsnitt 7.4 “Juridiskt och moraliskt rätt i ett hotat samhälle”. 

 

 

7.3 Yttrandefrihet med omdöme 
 
Opponenterna mot vår tes påstår att yttrandefriheten används omdömeslöst och att den bidrar 

till att kränka religiösa trosuppfattningar. För att skona de troende och skydda samhället hävdar 

opponenterna att det krävs en censurering mot opassande yttringar. Den juridiska lagen är enligt 

dem inte tillräcklig, människor bör även ta sitt moraliska ansvar i utlåtanden. Frågan om vad som 

är juridiskt och etiskt rätt blir därmed adekvat. Dessa opponenter stödjer inte vår tes Religion får 

inte inskränka yttrandefriheten i en demokrati. 

 Enligt Bollinger är individers medfödda intolerans bortom lagens räckvidd. Lagstiftningar 

kan därmed inte förbättra de omoraliska beteenden som uppkommer i samband med intolerans. 

Han förklarar att problemet inte är att vi censurerar, utan att vi önskar censurera.107 Det är den 

inneboende viljan som är boven, och det är enbart yttrandefriheten som kan korrigera denna brist 

och skapa ett tolerantare sinnelag hos människorna.108 Av vår undersökning att döma är de artik-

lar som är emot Lars Vilks och hans kränkande utlåtanden medvetna om vad lagen säger, ändå 

kritiserar de Vilks avbildningar. De önskar att Vilks tar sitt förnuft till fånga och låter bli att kriti-

sera religion. Citaten som stödjer dessa argument anser att individer bör ha ett etiskt ansvar i utlå-

tanden som kan anses vara kränkande. De känner därmed en vilja att förbjuda omoraliska utta-

landen.  

 

”Det vore varken etiskt, ändamålsenligt eller omdömesgillt för någon av oss att fullfölja utställningen 

och/eller dialogen med Lars Vilks.”109 

 

Ovan syns ett exempel på Bollingers beskrivning av individers inneboende bov, deras vilja att 

censurera. Att följa dessa åsikter skulle innebära att de obekväma yttringarna, som alltid följer 

med ett demokratiskt samhälle, begränsas. När individer tvingas begränsa sina utlåtanden tränas 

de inte heller för att utsättas för en stor mängd varierande information och åsikter. De får inte 

                                                
107 Ibid, s. 111 
108 Ibid, s. 120 
109 Hooman Anvar, ”Vi drar oss ur”, Expressen. 
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tillfälle att öva upp den självbehärskning som krävs för att kunna tolerera åsikter som inte följer 

deras egna. I mörkläggningen av annorlunda åsikter går därför individers goda, toleranta karak-

tärsdrag och intellektuella förmågor förlorade, vilket är förgörande för en demokrati. Argumen-

ten om att yttranden om religion inte bör användas omdömeslöst eller utnyttjas i syfte att kränka 

religion, leder därmed till en begränsning av information och åsikter. Det är en begränsning som 

enligt Mill resulterar i att sanningen försvagas och kunskapen går förlorad, vilket skulle leda till ett 

misslyckat samhälle.110 Både Bollinger och Mill argumenterar därmed emot argumenten Yttranden 

om religion bör inte användas omdömeslöst och Yttrandefriheten ska inte utnyttjas i syfte att kränka religion. 

 Som tidigare nämnt fokuserar motargumenten på att försvara de etiska värdena i en demo-

krati. Enligt grundlag erbjuder den sekulära staten religionsfrihet. Det är en rättighet som enligt 

Habermas kan minska konflikter mellan troende och icke-troende. För att samtliga medborgare 

ska gynnas av religionsfriheten, krävs en ömsesidig förståelse för olika världsåskådningar, samt en 

benägenhet att acceptera den andre partens synsätt. Därmed innefattar inte medborgarskapet 

enbart legala skyldigheter, utan även moraliska förpliktelser.111 I linje med det menar Axel Ha-

denius att en demokrati bygger på politisk jämlikhet och frihet, ord som i mångt och mycket 

summerar de etiska värdena som används för att styrka demokratins existens. Den demokratiska 

friheten står för vikten att fritt få uttrycka sig. Det innebär att staten inte får inskränka denna 

frihet, genom att förhindra utlåtanden. Men i främjandet av denna frihet bör medborgarna inte 

heller agera oetiskt gentemot varandra.112 Dessa resonemang skiljer sig från Bollingers och Mills, 

som menar att oetiska utlåtanden hjälper till i utvecklingen av samhället. Habermas och Hadenius 

argumenterar istället för både statens och individernas etiska ansvar i främjandet av samförstånd.  

 Enligt vår undersökning är argumenten Yttranden om religion bör inte användas omdömeslöst och 

Yttrandefriheten ska inte utnyttjas i syfte att kränka religion värden som prioriterar etiska och moraliska 

aspekter framför yttrandefriheten. Argumenten är således opponenter till vår tes Religion får inte 

inskränka yttrandefriheten i en demokrati. 

 

7.4 Vad är juridiskt och moraliskt rätt i ett hotat samhälle? 
 
I den här delen av analysen ställer vi för- och motargumenten mot varandra. Många av citaten i 

artiklarna hävdar att yttrandefriheten är grundläggande i en demokrati men att den inte bör använ-

                                                
110 Mill (1995: 29) 
111 Habermas (2007: 47-48) 
112 Hadenius (2006: 13-16) 
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das omdömeslöst, något som blir extra påtagligt i ett samhälle som hotas av extremister. I den 

diskussionen ser vi därmed två framträdande för-argument: Yttrandefriheten är grundläggande i en 

demokrati samt Ett demokratiskt samhälle ska inte tystas av hot och rädsla, och ett mot-argument: Yttran-

den om religion bör inte användas omdömeslöst. I en diskussion mellan argumenten tar vi ett steg när-

mare en ökad förståelse för det ambivalenta förhållandet mellan yttrandefrihet och religionsfrihet.  

 I rådande globala händelser, med en närmande extremism och terrorism, tycks yttrandefri-

heten inte längre vara absolut. Det anses istället vara viktigare än någonsin att yttra sig med för-

siktighet. Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter skyddar exempelvis enbart kristna och 

judiska intressen, och eftersom muslimska intressen är relativt oskyddade, finns det anledning att 

anta särskild försiktighet i yttranden om islam. Enligt Mill är det lättare att kritisera en redan ut-

satt minoritet, medan den “härskande åsikten” är svår att kritisera. Minoritetsgruppen förväntas 

därmed av allmänheten tåla mer kritik.113 Det verkar dock inte stämma i verkligheten, vilket de 

danska karikatyrerna av Muhammed är bevis på. Karikatyrerna i sig antas bestå av 10 % av reakt-

ionerna, medan extremisternas känsla av utanförskap och orättvisa tros stå för 90 %. Känner 

man sig redan som en utsatt grupp, verkar man därmed ha lättare att känna sig diskriminerad, 

vilket uppenbarligen kan få våldsamma konsekvenser.114 Citaten som problematiserar Lars Vilks 

kränkning av minoriteter behandlar främst hans avbildningar och utlåtanden av Profeten Mu-

hammed. ”Det är inte rimligt att använda yttrandefriheten till att kränka en ekonomiskt, socialt 

och kulturellt utsatt minoritet”115, sägs det. Genom vår undersökning ser vi därmed att en anled-

ning till människors vilja att tysta ned Vilks är på grund av rädsla för att göra extremister upp-

rörda.  

 

“Extremism föds av frustration och göds av konspirationsteorier om hur Det Stora Systemet är mot en 

grupp.[…]För en muslimsk ledare är det inte svårt att hämta stoff för en konspirationsteori. Muhammed-

karikatyrerna är en perfekt pusselbit i så fall.”116 

 

”Jag har till exempel aldrig förstått vad Lars Vilks vill säga med sina så kallade konstverk med Muhammed 

som rondellhund, när han vet att det av alla muslimer kommer att betraktas som en grov kränkning. Det 

är inte svårt att inse att en fredlig samvaro i en mångkulturell värld kräver en ömsesidig respekt.” 117 

                                                
113 Mill (1995: 60-61) 
114 Amirthaligam (2007: 510) 
115 Weiderud, ”Dags att ta avstånd från Vilks hädelser”, Dagens Nyheter. 
116 Adami, ”Skippa skitsnacket om yttrandefrihet”, Expressen 
117 ”Vi kan aldrig ha rätt att kränka människor”, Dagens Nyheter. 
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Citaten kring kränkning av minoriteter syftar på att människor måste ta sitt sociala ansvar när de 

yttrar sig, vilket betyder att de ibland tvingas tiga. Därmed tillhör dessa citat argumentet Yttranden 

om religion bör inte användas omdömeslöst, och stödjer inte vår tes. Men citaten ger inte belägg för att 

avfärda yttrandefriheten helt, utan indikerar enbart på att Lars Vilks utlåtanden inte bör skyddas 

under yttrandefriheten eftersom hans huvudsakliga syfte är att kränka och förolämpa människor, 

hans syfte är inte att främja samförstånd. Således stödjer de yttrandefriheten som grundlag, men 

framhäver vikten av att visa solidaritet inom den lagen. 

 Den sekulära ideologin talar för att religiösa värderingar bör underordnas de mänskliga 

rättigheterna. Samtidigt talas det om att det sekulära samhället bör visa sympati för människors 

varierande trosuppfattningar. 118 De resonemangen faller i linje med de åsikter som innefattar ett 

av argumenten som stödjer vår tes, följt av ett som inte stödjer vår tes. Dessa citat talar för att 

yttrandefriheten är grundläggande i en demokrati men att yttrandefriheten inte bör användas om-

dömeslöst. Trots det, har det i de flesta fall varit tämligen enkelt att avgöra artikelns huvudsakliga 

ståndpunkt, men i vissa fall har det varit svårt. I de svårare fallen hävdar nämligen citaten att ytt-

randefriheten är gränslös, men att yttranden om religion kräver, eller ska ske med, gott omdöme. 

Vi har därmed hittat kombinationer av argument som visar både svagt och starkt på det ambiva-

lenta förhållandet mellan yttrandefrihet och religionsfrihet. Här nedan följer exempel på citat som 

starkt visar på det kluvna förhållandet.  

 

”Tryckfrihet, yttrandefrihet, demonstrationsrätt är grundstenar i vår demokrati. Men med dessa friheter 

följer också ett ansvar, att fundera över för vem jag utnyttjar min frihet. Och på vems bekostnad? Är det 

för att stärka demokratin eller för att aldrig avstå rätten att säga det som provocerar mest?”119 

 

”I en liberal demokrati gäller yttrandefrihet också för folk som tycker att det är kul att spotta på minorite-

ter, men det betyder inte att de behöver göra det jämt för att bevisa sitt frihetspatos.”120 

”Först vill jag säga att jag är för yttrandefriheten, men den ska ske med gott omdöme, enligt min mening.” 

121 

 

                                                
118 Göndör (2013: 39-41) 
119 Dick Malmlund, ”Julshopping som en demokratisk handling”, Expressen, 2010-12-13. 
120 Maceij Zaremba, ”Demokratin kan inte välja sina strider”, Dagens Nyheter, 2010-12-19. 
121 ”Yttrandefrihet med omdöme”, Expressen. 
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Som tidigare nämnt är de mänskliga rättigheterna i en demokrati överordnade allt. För troende 

personer är det däremot religionen som har högst ställning. I en mångkulturell demokrati blir det 

därmed viktigt att ta hänsyn till olika trosuppfattningar. Hur stor sympati det demokratiska sam-

hället bör ha för religiösa värderingar är omdiskuterat och både individers och mediers person-

liga, moraliska och etiska ansvar i utlåtanden som behandlar religion problematiseras. I och med 

det uppstår ett gränsdragningsproblem.  

 Gällande juridiska frågor diskuterar både Bollinger och Mill kritiskt statens makt att be-

gränsa individers åsikter. Mill förklarar att så länge inte andra skadas, eller deras frihet blir begrän-

sad, ska inte staten kunna begränsa individers frihet.122 Med toleransargumentet anser Bollinger 

att om begränsning ska ske, så ska inte yttrandets innehåll i sig självt leda till begränsning. Det är 

statens skäl till begränsning som ska vara giltigt nog för att utföra inskränkningen.123 De båda 

hävdar att frihet är en förutsättning för att samhället ska utvecklas idealiskt och anser att friheten 

ligger till grund för människors moral och rationalitet. Bollinger framhäver att yttrandefriheten är 

bot på människors onda karaktär. Utifrån de utlåtandena problematiseras statens makt att be-

gränsa individers tankar eller utlåtanden om religiösa intressen. Det påstås tvärtom att obekväma 

yttringar är nödvändiga i demokratiska samhällen, och att friheten att yttra sig kan vara lösningen 

på både det juridiska och det etiska problemet. Både YGL, tidigare forskning och majoriteten av 

åsiktsartiklarna stödjer det resonemanget. Men med terrorhot från extremister som inte tål obe-

kväma yttringar, återkommer debatten kring individers personliga, moraliska och etiska ansvar 

inom YGL. Bara för att det är lagligt att säga, behöver det inte sägas.  

 

 

  

                                                
122 Mill (1995: 20) 
123 Bollinger (1986: 126) 
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8. Slutdiskussion 
I det avslutande kapitlet utgår vi från vårt syfte och våra frågeställningar när vi redogör för studiens primära slut-

satser. Vi börjar med en sammanfattning av resultatets mest frekventa argument, vilka besvarar den första delen 

av frågeställningen.  I den andra delen av slutdiskussionen summeras upptäckterna av vår analys, där vi genom 

argumenten skapar förståelse för det ambivalenta förhållandet mellan yttrandefrihet och religionsfrihet. Med det 

besvarar vi den andra delen av frågeställningen. Slutligen redogör vi för vidare forskning inom området yttrandefri-

het och religionsfrihet. 

 

8.1 De mest frekventa för- och motargumenten 
 
Vilka är de mest frekventa för- och motargumenten som förs fram i debatten kring Lars Vilks i samband med 

yttrandefrihet och religionsfrihet? 

Genom att undersöka debatten kring fallet Lars Vilks, har vi urskilt det mest förekom-

mande påståendet: Religion får inte inskränka yttrandefriheten i en demokrati. De mest frekventa argu-

menten som förklarar varför religion inte får begränsa yttrandefriheten i en demokrati är: I en 

demokrati får man kränka religion, Ett demokratiskt samhälle ska inte tystas av hot och rädsla, Yttrandefrihet-

en är grundläggande i en demokrati och Religion måste utmanas för att samhället ska utvecklas. De alla beto-

nar att ett land inte kan tillskriva sig demokrati utan att yttrandefriheten är gränslös. De menar att 

religion måste provoceras för att samhället ska gå framåt och att det måste vara tillåtet att kränka, 

eftersom att åskådliggörande av dolda uppfattningar främjar samhällets utveckling. Om samhället 

tystas på grund av hot, kommer demokratin att gå förlorad.  

Vi har även funnit argument, om än inte ett lika stort antal som ovanstående, som talar 

emot vårt påstående. Dessa argument talar för att yttrandefriheten bör ta hänsyn till religiösa 

trosuppfattningar: Yttranden om religion bör inte användas omdömeslöst och Yttrandefriheten ska inte utnytt-

jas i syfte att kränka religion. De framhäver vikten av att vara accepterande mot, och ha förståelse 

för, andra världsåskådningar och menar att varje individ har moraliska skyldigheter för att skapa 

ett harmoniskt samhälle. Därmed ska inte människor agera oetiskt i utlåtanden gällande religion. 

Således anser de att religionsfriheten får inskränka yttrandefriheten, om de tänkta yttringarna kan 

leda till att kränka eller på annat vis förolämpa religionen. 
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8.2 Det ambivalenta förhållandet  
 
Hur kan vi, genom dessa för- och motargument, skapa förståelse för det ambivalenta förhållandet mellan yttrande-

frihet och religionsfrihet? 

 För- och motargumenten är slagkraftiga. Anhängarna hyllar yttrandefrihetens rätt att 

häda, provocera och förolämpa, medan opponenterna kritiserar den av samma anledningar. Med 

hjälp av debatten mellan argumenten skapar vi därmed en djupare förståelse för det ambivalenta 

förhållandet mellan yttrandefriheten och religionsfrihet. En orubblig uppfattning i en demokrati 

är i de flesta fall att de mänskliga rättigheterna ska vara överordnade allt, att yttrandefriheten är 

grundläggande och obekväma yttringar är avgörande för samhällets utveckling. Men för vissa 

religiösa grupper är det däremot den religiösa tron som bör vara överordnad alla andra rättigheter 

i samhället. Utlåtanden förväntas därmed att dämpas för att skydda det heliga. I demokratiska, 

mångkulturella samhällen samlas ett stort antal troende och icke-troende, med varierande åsikter 

om yttrandefrihetens gränser. Det skapas en friktion mellan yttrandefriheten och religionsfrihet-

en, och debatten ger upphov till frågor om hur långt yttrandefriheten ska kränka och hur mycket 

de troende ska behöva tolerera. Med det behandlar en stor del av åsiktsartiklarna individers soci-

ala ansvar inom yttrandefrihetens ramar, något som tydligt framhäver det ambivalenta förhållan-

det mellan att få yttra sig fritt och att tystas ned med respekt för religiösa trosuppfattningar.  

I och med globaliseringen och det nya medielandskapet lever vi i en ständigt uppkopplad 

värld, där stater och individuella grupper numera har jämnstor makt att påverka civilsamhället. 

Genom sociala medier intar frustrerade, förnedrade och arga grupper spelplanen, de roffar åt sig 

stort spelutrymme och får med sig en stor del av arenan. I Lars Vilks fall är detta tydligt, då hans 

blyertsteckning blev en världsnyhet enbart av att publiceras i Nerikes Allehanda. Därefter följde 

dödshot, terrordåd och bränder. Det tyder på att för oss tämligen oskyldiga yttranden kan få stora 

konsekvenser.  

Med rask spridning av information och nyheter känns världen mindre än någonsin. I och 

med en reducering av nationella gränser och geografiskt avstånd, blir de tidigare objektiva händel-

serna alltmer subjektivt upplevda. När extremism och terrorhot kommer närmare, får därför det 

personliga ansvaret större uppmärksamhet i debatten om religionskritik. Nerikes Allehanda 

kanske borde tagit sitt förnuft till fånga och inte publicera Vilks avbildning? Vilks kanske inte ens 

borde ha tecknat karikatyren från första början? Kanske bör moraliska aspekter ha större inver-
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kan på individers utlåtanden och mediers publikationer än de har idag? Kanske bör yttrandefri-

heten ibland ge vika för att inte riskera att göra opponenterna upprörda?   

Samtidigt är provocerande åsikter av värde i en demokrati, djupt sittande övertygelser ska 

få diskuteras och ifrågasättas. I det offentliga rummet ska medierna agera som medlare mellan 

regering och medborgare. De ansvarar för att, genom en balanserad och rationell debatt, utveckla 

välinformerade och aktivt deltagande medborgare. I det offentliga samtalet är det tänkt att med-

borgare ska argumentera för sin sak, men samtidigt ta till sig motpartens ståndpunkter. Demokra-

tins syfte är därmed att främja en acceptans av varierande åsikter och uppfattningar, i hopp om 

att möjliggöra en samexistens religioner emellan, men även mellan religiösa och sekulära. I och 

med det globala klimat som nu råder, är det av ännu större vikt att det demokratiska samhället 

innefattar en offentlighet där medborgare kan yttra sig fritt, för att i det långa loppet skapa ett så 

tolerant samhälle som möjligt. Utifrån de argumenten ska konstnärer få utmana konstens, såväl 

som samhällets, gränser. Yttrandefriheten ska inte beskäras för att ta hänsyn till religiösa intres-

sen, den ska skapa en öppen debatt. Frågan är vad den öppna debatten ska innehålla. Ska den 

tillåta kränkning, diskriminering och provokationer?   

Bollinger hävdar att en tolerant struktur skapar toleranta aktörer. Men när den toleranta 

strukturen tydligt diskriminerar en viss grupps intressen, så anser vi att det går att betvivla sam-

hällets potential att skapa toleranta medborgare. Om muslimska intressen ideligen separeras från 

resten av samhället, om de gång på gång diskrimineras utan att bli erbjudna samma skydd som 

andra grupper, så är det förståeligt att det är svårt att behålla tålamodet. Den önskvärda, toleranta 

strukturen går således att härleda till en sekulär sammansättning, där yttrandefrihetens betydelse 

framhävs medan religionens döljs. Att grupper med andra uppfattningar reagerar är kanske inte 

helt oförståeligt. Men medan Vilks och andra provokatörer använder en penna, tar extremister till 

med mordhot, terrordåd och bränder. Att skulden ska läggas på Vilks verkar i det sammanhanget 

ofattbart. Med de konsekvenser provokationerna får, börjar människor dock ifrågasätta om det är 

värt det. Det som är tillåtet att säga kanske inte alltid är lämpligt att säga? 

 

8.2.1 Yttrandefrihet för hållbar utveckling 
Enligt anhängarna för vår tes är alla obekväma åsikter om religion nödvändiga att yttra för att ett 

tolerant samhälle ska utvecklas. Opponenterna argumenterar tvärtom emot yttranden av oförnuf-

tiga åsikter, eftersom dessa kan leda till ett konfliktfyllt samhälle. Målet med båda argumenten är 

egentligen att skapa en fredlig samvaro, men det råder delade meningar om hur det målet ska nås. 
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Anhängarna talar om yttrandefriheten som självklar för en demokrati. “I demokratier får man 

såra med ord och uttryck…” och “Rätten att häda är något som ett samhälle som vill förbli öppet 

och demokratiskt inte har råd att ifrågasätta.” Varför yttrandefriheten är viktig i en demokrati 

diskuterar inte åsiktsartiklarna, det tas helt sonika för givet att så är fallet. När vi i vår analys be-

skriver hur yttrandefriheten kan främja samhällets utveckling, skapar vi större förståelse för an-

hängarnas pragmatiska sätt att argumentera. Med anhängarnas resultatinriktade, obestridda reso-

nemang kan vi analysera i att de ser diskussionen som en process som kan ta tid. Att använda sig 

av en gränslös yttrandefrihet för att nå en fredlig samvaro kanske är den långa vägen att gå, men 

kanske är det även den hållbara lösningen? Opponenterna menar att omoraliska och oansvariga 

utlåtanden är något som inte bör accepteras. Genom vår analys har vi redogjort för risken med 

att mörklägga åsikter, något som kan resultera i ett bakåtsträvande samhälle. Det är möjligt att ett 

nedtystande av obekväma yttringar på kort sikt skapar en fredligare samvaro, de som känner sig 

kränkta slutar att hota och vi riskerar inga fler terrordåd. Men utan yttrandefrihet antas medbor-

garens intellekt försvinna, och därmed även människors välbefinnande. Det går därför att ifråga-

sätta hur hållbart ett samhälle som, med rädsla för terrordåd, anpassar sig efter extremister är?  

Samtidigt diskuterar Gripsrud att demokratins grundläggande föreställningar bara delvis 

blivit realiserade, att de aldrig fullt har verkställts. Demokratin och det offentliga rummet har 

länge diskuterats, och har under åren visat på en mängd brister inom den västerländska demokra-

tin. I verkligheten är det oftast individer eller grupper med beslutsamma kulturella eller politiska 

åsikter som kommer till tals, och det är ytterst sällan en politiker erkänner någon annans åsikt 

framför sin egen. Demokratins och yttrandefrihetens utnämnda främjande av ömsesidig förstå-

else verkar därmed inte vara obestridd. Med en värld som tycks bli mindre, blir det därmed rele-

vant att diskutera vilka åtgärder som kan tas på internationell nivå.  Finns det andra sätt att främja 

ett öppet samhälle på, än det vi försökt med de senaste 50 åren?  

Paradoxalt nog talar anhängarna för vår tes om yttrandefriheten i närmast religiösa termer. 

De anser att alla åsikter, inklusive religionsfriheten och religiösa trosuppfattningar, måste kunna 

ifrågasättas och diskuteras. Men när det gäller yttrandefriheten som rättighet så finns det inte ut-

rymme för kompromisser. Yttrandefriheten anses vara odiskutabel. Det resonemanget säger emot 

demokratins grundsyn om att allt i samhället ska vara öppet för diskussion. Med demokratins 

grundinställning blir det motsägelsefullt att påstå att yttrandefriheten inte är förhandlingsbar. Vad 

är det som säger att inte den kan ifrågasättas? 
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8.3 Ordet är mitt, ordet är ditt. Men är det verkligen så fritt? 
 
Om yttrandefriheten ska ge vika för religiositeten, eller om religiösa utövare ska lära sig tolerera 

yttrandefrihetens gränslöshet, står fortfarande obesvarat. Med vår undersökning har vi urskilt hur 

sympatisörerna för de olika sidorna resonerar, men vi har framför allt kastat ljus på argumentens 

kluvenhet. Majoriteten av åsiktsartiklarna anser att yttrandefriheten är absolut, men med globali-

seringen känns världen mindre och skiljaktiga nationaliteter kommer dagligen i kontakt med 

varandra. Religiösa och sekulära grupper med olika världsuppfattningar beblandas. Vissa provo-

cerar, andra känner sig kränkta. Extremister skapar en rädsla som innebär att vissa hellre säger för 

lite än för mycket, eller ingenting alls. Många argumenterar således för yttrandefriheten som 

grundlag, men även för vikten av moraliska och etiska ansvarstaganden inom den lagen. Det per-

sonliga ansvaret är dock subjektivt, vilket innebär att gränsdragningen blir otydlig. För att förstå 

det ambivalenta förhållandet mellan yttrandefrihet och religionsfrihet är det därmed nödvändigt 

att begripa konflikten mellan de legala rättigheterna och de moraliska skyldigheterna. Både jag 

och du har rättigheten att yttra ordet, frågan är hur stort inflytande moraliska aspekter ska ha på 

vårt fria uttryckssätt. 

 

8.4 Vidare forskning 
 
Vår undersökning har härmed studerat hur det i ett specifikt fall har debatteras kring yttrandefri-

het och religionsfrihet i svensk media. Genom det har vi skapat ökad förståelse för hur yttrande-

friheten hanteras i Sverige. Det fanns redan innan vår studie en gedigen mängd nationell, såväl 

som internationell, forskning kring området yttrandefrihet och religionsfrihet. Men med tanke på 

att det ambivalenta förhållandet innefattar stora demokratiska frågor, som därtill får stora konse-

kvenser, anser vi att det fortfarande finns utrymme för fortsatt forskning. Vi föreslår en studie 

som fokuserar på ett islamistiskt lands debatt kring yttrandefrihet och religionsfrihet. Hur rappor-

teras det om yttrandefrihet och religionsfrihet i ett land med hög tro på islam? Det skulle vara 

intressant att jämföra debatten om Vilks i Sverige med debatten om honom i ett islamistiskt land, 

för att se hur det argumenteras för eller emot yttrandefriheten i ett sekulärt gentemot ett religiöst 

land.  
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