
	  

Finns	  det	  en	  gräns?	  
Lärarhandledning	  till	  filmen	  Finns	  det	  en	  gräns?	  	  

Om	  aktivism,	  konst,	  demokrati,	  
	  	  	  media,	  yttrandefrihet	  och	  rasism	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

Inledning	  
Vi	  vill	  med	  denna	  lärarhandledning	  inspirera	  och	  ge	  tips	  till	  lärare	  om	  hur	  
man	  pedagogiskt	  kan	  arbeta	  i	  elevgrupper	  med	  kortfilmen	  Finns	  det	  en	  gräns?	  	  	  

Syftet	  med	  filmen	  och	  det	  pedagogiska	  materialet	  är	  att	  erbjuda	  skolor	  möjlighet	  att	  
vidareutveckla	  elevernas	  förståelse	  för	  samtidens	  aktuella	  frågor	  och	  utveckla	  sin	  
beredskap	  inför	  framtiden.	  Vi	  vill	  även	  stimulera	  elevernas	  förmåga	  till	  personliga	  
ställningstaganden.	  Vi	  hoppas	  att	  ni,	  tillsammans	  med	  era	  elever,	  kommer	  att	  
inspireras	  av	  denna	  lärarhandledning	  i	  ert	  arbete	  med	  filmen	  Finns	  det	  en	  gräns.	  	  

Medverkande	  i	  filmen	  är	  Per	  Wirtén,	  författare	  och	  skribent,	  Nabila	  Abdul	  Fattah,	  
debattör	  och	  skribent,	  Kristina	  Wicksell,	  debattör	  och	  skribent	  och	  Hannes	  Thelin,	  
gymnasieelev.	  

Filmare	  och	  regissör	  är	  Niklas	  Rydén,	  Scen	  Atalante	  

Filmen,	  som	  är	  25	  minuter	  lång,	  är	  producerad	  av	  Arkiv	  Gävleborg,	  Hälsinglands	  
museum	  och	  Länsmuseet	  Gävleborg.	  Produktionsår	  2015.	  
	  

Målgrupp:	  År	  9,	  gymnasiet,	  vuxenutbildning	  och	  folkhögskola	  

	  
Kopplingar	  till	  läroplan	  för	  gymnasieskolan	  2011	  	  
Det	  etiska	  perspektivet	  är	  av	  betydelse	  för	  många	  av	  de	  frågor	  som	  tas	  upp	  i	  
utbildningen.	  Därför	  ska	  undervisningen	  i	  olika	  ämnen	  behandla	  detta	  perspektiv	  och	  
ge	  en	  grund	  för	  och	  främja	  elevernas	  förmåga	  till	  personliga	  ställningstaganden.	  	  
	  
Det	  historiska	  perspektivet	  i	  undervisningen	  ska	  utveckla	  elevernas	  förståelse	  för	  
samtiden	  och	  beredskap	  inför	  framtiden.	  Undervisningen	  ska	  också	  utveckla	  förståelse	  
för	  kunskapers	  relativitet	  och	  förmåga	  till	  dynamiskt	  tänkande.	  

	  	  
	  

Kopplingar	  till	  läroplan	  för	  grundskolan	  2011	  
Det	  etiska	  perspektivet	  är	  av	  betydelse	  för	  många	  av	  de	  frågor	  som	  tas	  upp	  i	  skolan.	  
Perspektivet	  ska	  prägla	  skolans	  verksamhet	  för	  att	  ge	  grund	  för	  och	  främja	  elevernas	  
förmåga	  att	  göra	  personliga	  ställningstaganden.	  

I	  all	  undervisning	  är	  det	  angeläget	  att	  anlägga	  vissa	  övergripande	  perspektiv.	  Genom	  
ett	  historiskt	  perspektiv	  kan	  eleverna	  utveckla	  en	  förståelse	  för	  samtiden	  och	  en	  
beredskap	  inför	  framtiden	  samt	  utveckla	  sin	  förmåga	  till	  dynamiskt	  tänkande.	  

 

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

Att	  jobba	  med	  materialet	  
Lärarhandledningen	  bygger	  på	  att	  man	  arbetar	  med	  filmen	  i	  tre	  avsnitt.	  

Del	  1	  Aktivism	  och	  konst	  8.49	  min	  
Del	  2	  Demokrati	  och	  media	  7.25	  min	  
Del	  3	  Yttrandefrihet	  och	  rasism	  8.52	  min	  

	  

	  
Arbetsuppgifterna	  är	  indelade	  utifrån	  tre	  olika	  arbetssätt:	  

A. Värderingsövningar	  –	  Ta	  ställning	  
Syftet	  med	  dessa	  övningar	  är	  att	  få	  eleverna	  att	  fundera	  över	  sina	  värderingar	  
och	  ta	  ställning.	  	  Använd	  för	  gruppen	  och	  situationen	  lämplig	  metod:	  
Ex.	  Håller	  med/Håller	  inte	  med,	  Fyrahörnsövning,	  Heta	  linjen	  eller	  
Heta	  stolen	  

B. Argumentationsövningar	  –	  Diskutera	  
Låt	  gärna	  eleverna	  reflektera	  själva	  en	  stund	  över	  frågeställningen	  innan	  de	  
samtalar	  i	  grupp.	  Lägg	  tonvikten	  på	  samtalet	  men	  låt	  gärna	  gruppen	  kort	  berätta	  
hur	  man	  diskuterat	  och	  vilket	  ställningstagande	  man	  kommit	  fram	  till.	  

C. Fördjupningsuppgifter	  –	  Uppdrag	  
Beroende	  på	  tid	  och	  engagemang	  kan	  dessa	  uppgifter	  utvecklas	  till	  omfattande	  
temaarbeten.	  	  	  

	  
Övningar	  
Var	  noga	  med	  att	  se	  till	  att	  alla	  känner	  sig	  trygga	  i	  dessa	  övningar.  
Ge	  alla	  elever	  möjlighet	  att	  ta	  ställning	  och	  utveckla	  sina	  tankar.	  
Lämna	  även	  utrymme	  för	  reflektion	  och	  diskussion.	   

Håller	  med/Håller	  inte	  med	  
Eleverna	  samlas	  mitt	  på	  golvet.	  Du	  presenterar	  påståendet.	  Eleverna	  tar	  ställning	  genom	  att	  

a. Ställa	  sig	  vid	  ena	  väggen	  i	  klassrummet	  som	  är	  markerad	  med	  Håller	  med	  eller	  
ställa	  sig	  vid	  andra	  väggen	  som	  är	  markerad	  med	  Håller	  inte	  med	  eller	  stanna	  kvar	  
mitt	  i	  rummet	  =	  Håller	  delvis	  med/inte	  med/Vet	  ej.	  
Följ	  upp	  med	  att	  be	  några	  elever	  utveckla	  sitt	  ställningstagande.	  OK	  att	  säga	  pass!	  
	  Ändrar	  man	  åsikt	  under	  övningens	  gång	  kan	  eleven	  naturligtvis	  byta	  plats.	  
	  

b. Svara	  Håller	  med	  genom	  att	  hålla	  båda	  armarna	  upp	  i	  luften	  eller	  
svara	  Håller	  inte	  med	  genom	  att	  hålla	  båda	  armarna	  ner	  längs	  sidorna	  eller	  
svara	  Håller	  delvis	  med/inte	  med/Vet	  ej	  genom	  att	  hålla	  armarna	  i	  kors.	  
Denna	  variant	  kan	  med	  fördel	  genomföras	  med	  blundande	  elever.	  Följ	  upp	  
med	  att	  be	  några	  elever	  utveckla	  sitt	  ställningstagande.	  Alltid	  OK	  att	  säga	  pass! 

	  



	  
	  
Fyrahörnsövning	  
Anpassa	  påståendet	  till	  en	  4-‐hörnsövning	  som	  alltid	  innehåller	  ett	  öppet	  alternativ:	  

1. Jag	  har	  stora	  möjligheter	  att	  påverka	  samhällsutvecklingen.	  
2. Jag	  har	  vissa	  möjligheter	  att	  påverka	  samhällsutvecklingen.	  
3. Jag	  har	  inga	  möjligheter	  att	  påverka	  samhällsutvecklingen.	  
4. Eget	  förslag	  

Följ	  upp	  med	  att	  be	  några	  elever	  utveckla	  sitt	  ställningstagande.	  Alltid	  OK	  att	  säga	  pass!	  
	  
	  
	  
Heta	  linjen	  	  
Lägg	  ut	  pappersark	  på	  golvet	  i	  rät	  linje	  över	  rummet.	  Numrera	  pappersarken	  från	  1	  till	  
6.	  Se	  till	  att	  det	  är	  gott	  om	  utrymme	  mellan	  arken.	  Läs	  upp	  påståendet	  och	  låt	  eleverna	  
ställa	  sig	  på	  den	  siffra	  som	  de	  tycker	  bäst	  beskriver	  hur	  de	  ställer	  sig	  till	  påståendet.	  
Om	  man	  ställer	  sig	  på	  papper	  1	  håller	  man	  inte	  med	  överhuvudtaget,	  ställer	  man	  sig	  
däremot	  på	  papper	  6	  håller	  man	  med	  helt	  och	  hållet	  Följ	  upp	  med	  att	  be	  några	  elever	  
utveckla	  sitt	  ställningstagande.	  Alltid	  OK	  att	  säga	  pass!  

 

Heta	  stolen	  	  	  
Ställ	  stolar	  i	  en	  ring.	  Se	  till	  att	  det	  finns	  en	  stol	  mer	  än	  antalet	  deltagare.	  Eleverna	  
sätter	  sig	  på	  stolarna	  i	  ringen.	  Du	  läser	  upp	  ett	  påstående.	  Om	  man	  håller	  med	  sitter	  
man	  kvar,	  om	  man	  inte	  håller	  med	  reser	  man	  sig	  upp	  och	  byter	  plats,	  om	  man	  är	  
osäker	  sitter	  man	  kvar	  med	  armarna	  i	  kors.	  Förklara	  innan	  du	  börjar	  att	  du	  som	  
pedagog	  kommer	  att	  sitta	  i	  ringen,	  men	  på	  samma	  stol	  hela	  tiden	  utan	  att	  ta	  ställning	  i	  
frågan.	  Följ	  upp	  med	  att	  be	  några	  elever	  utveckla	  sitt	  ställningstagande.	  Alltid	  OK	  att	  säga	  
pass!	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

DEL	  1	  Finns	  det	  en	  gräns?	  	  	   	   	  	  

AKTIVISM	  OCH	  KONST	  
A. Ta	  ställning	  

• Det	  är	  helt	  okej	  att	  använda	  vilka	  metoder	  som	  helst	  för	  att	  bekämpa	  orättvisor	  

• Jag	  har	  stora	  möjligheter	  att	  påverka	  samhällsutvecklingen!	  

• Aktivism	  är	  en	  viktig	  ingrediens	  i	  en	  demokrati.	  

• Allt	  är	  politik	  

• I	  vissa	  lägen	  är	  det	  rätt	  att	  utöva	  civil	  olydnad,	  dvs.	  bryta	  mot	  lagar	  och	  
bestämmelser	  som	  är	  orättfärdiga	  

• Det	  finns	  både	  god	  och	  ond	  aktivism	  

	  

B. Diskutera	  

• Vad	  är	  aktivism	  för	  dig?	  

• Hur	  långt	  kan	  man	  som	  konstnär	  gå	  i	  sitt	  skapande?	  Får	  man	  kränka	  andra	  
människors	  privatliv,	  t.ex.	  någons	  religion	  eller	  sexuell	  läggning?	  

• Syftet	  med	  protestkonst	  är	  bl.a	  att	  bryta	  sociala	  normer	  
Vilka	  sociala	  normer	  tycker	  du	  bör	  brytas?	  

	  

C. Uppdrag	  

• Aktivism	  kan	  se	  väldigt	  olika	  ut.	  Ta	  reda	  på	  och	  analysera	  fem	  olika	  varianter	  av	  
aktivism.	  	  

• Studera	  och	  analysera	  de	  historiska	  dokumenten	  1	  –	  4	  med	  hjälp	  av	  
arbetsuppgifterna.	  (se	  bilagor)	  

• Ge	  exempel	  på	  konstaktivism	  som	  inte	  känns	  hotfull	  utan	  som	  lockar	  till	  skratt.	  
Skapa	  en	  egen	  aktivitet	  som	  använder	  humorn	  som	  vapen.	  	  

• Planera	  och	  genomför	  en	  egen	  utomparlamentarisk	  aktion	  för	  något	  du	  brinner	  
för.	  	  

• Skulle	  du	  kunna	  tänka	  dig	  att	  planera	  och	  genomföra	  en	  civil	  olydnadsaktivitet?	  
Iså	  fall	  vad,	  dvs.	  vilken	  lagstiftning/vilket	  myndighetsbeslut	  skulle	  du	  vilja	  
protestera	  emot?	  	  	  	  

	  

	  

	  

	  



	  

DEL	  2	  Finns	  det	  en	  gräns?	  	  	  

DEMOKRATI	  OCH	  MEDIA	  
	  

A. Ta	  ställning	  

• Det	  är	  odemokratiskt	  att	  vända	  ryggen	  till	  när	  ett	  riksdagsparti	  har	  valmöte?	  
• Allt	  ska	  tillåtas	  
• Demokrati	  innebär	  att	  man	  får	  som	  man	  vill	  
• Demokratin	  behöver	  försvaras	  mot	  demokratin.	  (Tanken	  med	  demokratin	  

behöver	  försvaras	  mot	  andras	  tolkningar	  som	  stjälper	  demokratin.)	  
• Media	  har	  för	  stor	  makt	  –	  man	  är	  helt	  i	  medias	  händer	  
• Man	  måste	  ställa	  till	  med	  ett	  spektakel	  för	  att	  få	  medias	  uppmärksamhet	  

 
	  
	  

B. Diskutera	  

• 	  Vad	  innebär	  demokrati?	  

• 	  Vilka	  är	  ett	  demokratiskt	  systems	  starka	  och	  svaga	  sidor?	  

• 	  Kan	  demokratin	  avskaffas	  med	  demokratiska	  beslut?	  	  	  

• 	  Varför	  väljer	  man	  att	  offra	  sitt	  liv	  för	  att	  åka	  till	  ex	  Syrien	  eller	  Irak	  för	  att	  
	  delta	  i	  kriget?	  

	  

	  

C. Uppdrag	  

• Ta	  kontakt	  med	  ansvarig	  person	  på	  Mittmedia.	  Gör	  en	  intervju	  för	  att	  ta	  reda	  
på	  hur	  man	  väljer	  vilka	  nyheter	  som	  ska	  publiceras	  och	  vad	  man	  anser	  är	  etiskt	  
relevant	  att	  publicera.	  	  

• Ta	  reda	  på	  mer	  om	  begreppen	  martyr	  och	  martyrskap.	  Ge	  exempel	  på	  
historiska	  och	  samtida	  martyrer.	  	  
Tänk	  efter,	  är	  det	  något	  du	  skulle	  kunna	  offra	  ditt	  liv	  för?	  

• Studera	  dokument	  5	  och	  6	  som	  speglar	  hur	  människor	  i	  vårt	  län	  reagerade	  på	  
ytterlighetspartier	  på	  30-‐talet.	  Vilka	  metoder	  använder	  man	  sig	  av?	  Är	  
metoderna	  demokratiska?	  (se	  bilagor)	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

DEL	  3	  Finns	  det	  en	  gräns?	  	  	  

YTTRANDEFRIHET	  OCH	  RASISM	  

	  
A. Ta	  ställning	  

• Rasistiska	  organisationer	  ska	  ha	  rätt	  att	  informera	  på	  skolor	  och	  arbetsplatser.	  
• Yttrandefrihet	  innebär	  att	  man	  ska	  kunna	  uttrycka	  vad	  som	  helst	  till	  vem	  som	  

helst.	  
• Rasism	  är	  inte	  förenligt	  med	  allas	  lika	  värde	  
• Man	  ska	  ha	  rätt	  att	  yttra	  sig	  men	  inte	  skyldighet	  att	  lyssna	  
• Rasister	  måste	  få	  säga	  vad	  man	  tycker	  men	  inte	  hota	  
• Jag	  säger	  alltid	  ifrån	  när	  jag	  ser	  någon	  som	  blir	  kränkt,	  trakasserad	  

eller	  utsatt	  för	  våld.	  	  
	  

B. Diskutera	  

• Har	  rasismen	  normaliserats,	  gränserna	  flyttats?	  

• Hur	  mycket	  får	  en	  kränka?	  Var	  går	  gränsen?	  

• Hur	  mycket	  måste	  en	  stå	  ut	  med	  att	  bli	  kränkt?	  Var	  går	  gränsen?	  

	  

C. Uppdrag	  

• Analysera	  protestskrivelsen	  till	  den	  tyska	  legationen	  från	  metallklubben	  i	  
Hofors	  (Svenska	  Metallindustriarbetarförbundet	  avd.	  169,	  Hofors)	  1933,	  
dokument	  7.	  

• Analysera	  innebörden	  av	  Martin	  Luther	  Kings	  uttalande:	  Den	  stora	  faran	  är	  inte	  
de	  onda	  människornas	  gärningar	  utan	  de	  goda	  människornas	  tystnad.	  	  

	  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



	  

Ordförklaringar	  

Vem	  är	  aktivist?	  
Aktivism	  är	  handlingar	  som	  sker	  utomparlamentariskt	  –	  alltså	  utanför	  partipolitiken	  –	  
men	  som	  syftar	  till	  att	  åstadkomma	  någon	  form	  av	  politisk	  förändring.	  Många	  
associerar	  aktivism	  till	  militanta	  politiska	  aktioner	  –	  t.ex.	  grupper	  som	  förstör	  
vapenfabriker	  eller	  bränner	  upp	  minkfarmer	  –	  men	  aktivism	  innefattar	  mycket	  mer	  än	  
så.	  Att	  demonstrera,	  delta	  i	  upprop	  på	  Facebook,	  bojkotta	  ett	  varumärke	  eller	  skriva	  
ett	  blogginlägg	  är	  också	  en	  form	  av	  aktivism.	  	  	  

Vad	  menas	  med	  civil	  olydnad?	  
Civil	  olydnad	  är	  en	  metod	  för	  samhällsförändring.	  Det	  är	  en	  form	  av	  aktivism	  som	  går	  
ut	  på	  att	  öppet	  och	  utan	  våld	  bryta	  mot	  en	  lag	  samt	  att	  vara	  beredd	  att	  ta	  
konsekvenserna	  av	  handlingen.	  Syftet	  med	  civil	  olydnad	  är	  att	  protestera	  mot	  lagar	  
som	  man	  anser	  innebär	  förtryck,	  orättvisa	  eller	  missförhållanden.	  Ofta	  anser	  man	  att	  
lagarna	  är	  så	  farliga	  för	  samhället	  att	  man	  inte	  tycker	  att	  det	  är	  tillräckligt	  att	  försöka	  
förändra	  dem	  med	  parlamentariska	  medel.	  Under	  andra	  världskriget	  ägnade	  sig	  många	  
åt	  civil	  olydnad	  genom	  att	  gömma	  judar	  och	  andra	  förföljda	  människor,	  en	  av	  dessa	  var	  
svenske	  Raoul	  Wallenberg	  som	  1944	  räddade	  tusentals	  judar	  från	  förintelsen.	  Andra	  
kända	  utövare	  av	  civil	  olydnad	  är	  bl.a.	  Mahatma	  Gandhi	  och	  Martin	  Luther	  King.	  Enligt	  
dem	  är	  den	  civila	  olydnadens	  fyra	  grundprinciper	  ickevåld,	  ingen	  skadegörelse,	  
öppenhet	  och	  ansvarstagande.	  Två	  exempel	  på	  civil	  olydnad	  idag	  är	  kyrkor	  som	  
gömmer	  flyktingar	  och	  gratis	  sjuk-‐	  och	  tandvård	  till	  papperslösa.	  

Vad	  är	  egentligen	  demokrati?	  
Ordet	  demokrati	  betyder	  folkstyre	  och	  har	  sina	  rötter	  i	  antikens	  Grekland.	  Idag	  när	  vi	  
talar	  om	  demokrati	  syftar	  vi	  oftast	  på	  en	  representativ	  demokrati	  (ej	  direktdemokrati)	  
med	  allmänna	  och	  fria	  val	  –	  det	  vill	  säga	  en	  liberal	  demokrati.	  En	  kritik	  mot	  den	  
definitionen	  är	  att	  den	  liberala	  demokratin	  inte	  innefattar	  en	  demokratisk	  ekonomi	  
utan	  att	  marknaden	  är	  frikopplad	  från	  det	  demokratiska	  systemet.	  Något	  som	  idag	  
också	  anses	  vara	  självklart	  när	  vi	  talar	  om	  demokratiska	  värden	  är	  förekomsten	  av	  
grundläggande	  mänskliga	  rättigheter	  och	  ett	  skydd	  av	  minoriteters	  rättigheter.	  	  

Det	  finns	  idag	  ett	  flertal	  index	  som	  mäter	  demokrati	  i	  länder	  och	  rankar	  dem	  utifrån	  
hur	  demokratiska	  de	  anses	  vara.	  Vissa	  index	  tar	  enbart	  hänsyn	  till	  hur	  valsystemet	  
fungerar	  medan	  andra	  tar	  hänsyn	  till	  förekomsten	  av	  mänskliga	  rättigheter.	  Även	  de	  
index	  som	  mäter	  mänskliga	  rättigheter	  skiljer	  sig	  åt.	  Vissa	  värderar	  medborgerliga	  och	  
politiska	  rättigheter	  (yttrandefrihet,	  rörelsefrihet,	  rättssäkerhet	  m.m.)	  högre	  medan	  
andra	  index	  värderar	  ekonomiska,	  sociala	  och	  kulturella	  rättigheter	  (kostnadsfri	  
utbildning,	  rätten	  till	  tillfredsställande	  levnadsstandard,	  bostad	  m.m.)	  högre.	  
Resultaten	  blir	  således	  väldigt	  varierande	  beroende	  på	  vilket	  index	  som	  används.	  	  
	  

	  

	  



	  
Vad	  är	  mänskliga	  rättigheter?	  
Mänskliga	  rättigheter	  är	  en	  del	  av	  internationell	  rätt.	  Efter	  andra	  världskriget	  arbetade	  
Förenta	  Nationerna	  (FN)	  fram	  ett	  antal	  olika	  dokument	  som	  behandlar	  olika	  mänskliga	  
rättigheter	  –	  t.ex.	  Barnkonventionen,	  Rasdiskrimineringskonventionen,	  
Kvinnokonventionen	  och	  Konventionen	  mot	  tortyr.	  De	  stater	  som	  förbundit	  sig	  att	  följa	  
konventionerna	  måste	  då	  leva	  upp	  till	  ett	  antal	  krav	  som	  ställs	  på	  hur	  de	  behandlar	  
sina	  medborgare.	  Förutom	  FN:s	  konventioner	  finns	  också	  Europeiska	  konventionen	  om	  
skydd	  för	  de	  mänskliga	  rättigheterna	  (Europakonventionen)	  som	  alla	  EU:s	  
medlemsländer	  förbundit	  sig	  att	  följa	  och	  som	  dessutom	  är	  inkorporerad	  i	  –	  och	  är	  
överordnad	  –	  svensk	  lagstiftning.	  	  

Vad	  menas	  med	  en	  martyr?	  
Martyr	  är	  den	  som	  offrar	  sitt	  liv	  för	  sin	  tro.	  I	  dag	  används	  ordet	  ofta	  i	  en	  bredare	  
betydelse,	  avseende	  personer	  som	  dödats,	  straffats,	  utsatts	  för	  våld	  eller	  andra	  
övergrepp	  på	  grund	  av	  sin	  grupptillhörighet	  eller	  sitt	  ideologiska	  engagemang.	  I	  
kristendomens	  historia	  finns	  många	  martyrer	  där	  Jesus	  kanske	  är	  den	  mest	  kända.	  
Några	  exempel	  på	  personer	  som	  offrat	  sina	  liv	  för	  en	  politisk	  tro	  är	  Joe	  Hill,	  Che	  
Guevara	  och	  Ulrike	  Meinhof.	  Exempel	  på	  nutida	  martyrer	  är	  jihadkrigare	  som	  offrar	  
sina	  liv	  för	  att	  komma	  till	  paradiset.	  En	  annan	  är	  tunisiska	  Mohammed	  Bouazizi	  som	  
2010	  tände	  eld	  på	  sig	  själv,	  en	  händelse	  som	  blev	  starten	  på	  upproren	  i	  Tunisien	  och	  i	  
förlängningen	  den	  arabiska	  våren.	  Visselblåsare	  såsom	  Chelsey	  Manning	  och	  Edward	  
Snowden	  ses	  också	  av	  många	  som	  martyrer.	  

Vad	  innebär	  yttrandefrihet?	  
Yttrandefriheten	  innebär	  att	  staten	  inte	  har	  rätt	  att	  censurera	  eller	  bestraffa	  personer	  
som	  uttrycker	  sin	  åsikt.	  Yttrandefriheten	  är	  en	  svensk	  grundlag	  och	  står	  med	  i	  
Europakonventionen	  samt	  FN:s	  konvention	  om	  civila	  och	  politiska	  rättigheter.	  Inom	  FN	  
skiljer	  man	  dock	  på	  absoluta	  rättigheter	  och	  rättigheter	  som	  får	  begränsas.	  
Yttrandefriheten	  är	  en	  sådan	  rättighet	  som	  får	  begränsas,	  vilket	  görs	  i	  Sverige	  då	  det	  
t.ex.	  inte	  är	  lagligt	  att	  hota,	  förtala	  eller	  hetsa	  mot	  en	  annan	  människa.	  FN	  uppmanar	  
till	  och	  med	  sina	  medlemsländer	  att	  begränsa	  yttrandefriheten,	  bland	  annat	  för	  att	  
skydda	  minoriteters	  rättigheter.	  Sverige	  blir	  t.ex.	  regelbundet	  kritiserade	  av	  FN	  för	  att	  
vår	  hatbrottslagstiftning	  inte	  är	  tillräckligt	  effektiv.	  

Kommentarer	  till	  några	  vanliga	  myter	  om	  yttrandefrihet:	  

• En	  privatperson,	  organisation	  eller	  ett	  företag	  behöver	  inte	  tillåta	  vilka	  
yttranden	  som	  helst.	  Det	  är	  enbart	  staten	  och	  statliga	  myndigheter	  som	  är	  
skyldiga	  att	  upprätthålla	  yttrandefrihet.	  En	  tidning	  kan	  t.ex.	  låta	  bli	  att	  publicera	  
en	  insändare	  utan	  att	  anklagas	  för	  censur.	  Däremot	  finns	  det	  pressetiska	  regler	  
som	  journalister	  uppmanas	  att	  följa,	  men	  dessa	  bör	  ej	  förväxlas	  med	  lagen	  om	  
yttrandefrihet.	  

• Yttrandefrihet	  innebär	  att	  alla	  har	  rätt	  att	  ifrågasätta	  och	  kritisera	  yttranden.	  
• Även	  om	  yttrandefrihet	  är	  en	  laglig	  rättighet	  innebär	  det	  inte	  att	  allting	  bör	  

yttras	  överallt.	  Allt	  som	  är	  lagligt	  är	  inte	  alltid	  klokt	  eller	  etiskt	  försvarbart.	  
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