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Abstract 

 
Internet has been praised as a free-zone for free debate and information supply, revolutionary 

and untouchable. Internet can indeed be censored however, and it is happening today. 

Therefore I decided to show it is preformed, how it might relate to freedom of expression as 

well as what damage it might do it. In order to first determine what freedom of expression 

means and why it is valuable I studied five strong arguments for freedom of expression in 

democratic states, Mill’s truth-argument, Meiklejohn’s democracy-argument, Bollinger’s 

tolerance-argument and Scanlon’s two autonomi-arguments to then get on to the main theory 

of the work, the reliable communicationprocess of Ulf Petäjä. It says, in short, that the value 

of freedom of expression as far as democracy is concerned is that it promotes a reliable 

communicationprocess that gives people access to the varied information they need to make 

democracy work. After that I looked at systems for filter and self-censorship, which seem to 

be the most common methods for internet censorship, as well as how they are implemented in 

the USA, Australia and China. The results of my work indicates that internet censorship, both 

through filters and self-censorship, harms the reliable communicationprocess by withholding 

information and smothering debate. Even the censoring of ”unnessecary” information leads to 

damage on democracy, if nothing else then through the failings of the systems for censorship 

and the censors themselves. 
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1 - Inledning 
 

Utvecklingen av nya sätt att sprida information har genom tiderna följts av metoder för att 

censurera den. Nationella censurmyndigheter ansvariga för kontroll av innehållet av tidningar 

och television är inte en allt för gammal företeelse ens i västvärlden och även om det till 

största del inte förekommer idag så fortgår en evig debatt om censur eller fri tillgång till 

information. Syftet med censuren innefattar allt från att medborgarna måste skyddas från 

skadligt eller stötande material till rent döljande av sanningen för att förhindra spridandet av 

”skadliga idéer”. Med Internet finns det nu tillgång till ett medium för utbyte av information 

som saknar motstycke i människans historia. Det är relativt billigt och enkelt för nästan vem 

som helst att sprida och ta del av information via Internet. I och med detta har Internet 

lovordats för dess påstådda förmåga att sprida och förstärka demokrati, som ett verktyg för de 

marginaliserades frigörelse, som realiseringen av en äkta ”idéernas marknad”1. Samtidigt har 

en annan uppfattning vuxit: ”At the same time the internet has also become a stock cliché for 

the media, who have demonised it as a haven for pornographers, terrorists and political 

extremists who can ply their poisonous trades with impunity, corrupt our children and all for 

the cost of a local phone call. On this view, the internet encapsulates everything that is wrong 

with western post-individual society.” (Liberty, s.13). 

 Traditionellt har främst tre typer av information censurerats. 

Samhällsomstörtande information (t.ex. uppmaningar till revolution), rasistisk propaganda 

och pornografi. Men på senare tid har det i samband med ”kriget mot terrorismen” dykt upp 

en fjärde stor kategori. En föreställning om att terrorister använder ”vår” teknologi och 

infrastruktur emot oss har börjat sprida sig, och med det en uppfattning om att vi måste 

begränsa och kontrollera infrastrukturen för att skydda oss. Ta som exempel ett utdrag från, 

Franco Frattinis (EU:s kommissionär för rättvisa, frihet och säkerhet) tal inför 

europaparlamentet den 5 september 2007: ”This brings me to the internet and the way this 

tool has brought about amazing advantages to our world, is being misused by terrorists. We 

all know that terrorists enjoy the benifits of the internet just as much – or even more so – as 

ordinary citizens, for instance to plan their attacks or to dissemenate messages of concrete 

incitement to commit terror attacks.” Detta tal hölls i samband med publiceringen av en serie 

                                                           
1 Marketplace of ideas. En metafor för begränsad statlig reglering av kommunikation där individer har ”power of 
choice” över vad de säger och hör. ”In an economic free marketplace, such as a bazaar or swap meet, sellers are 
free to accept the goods on the seller’s terms, offer a lower price, or reject the seller’s wares. In a marketplace of 
ideas, the source of the message is the seller. She or he is allowed to express ideas to anyone who is willing to 
listen. The reciever of the message is like a buyer, and may freely decide to agree or disagree with the message” 
(Fraleigh and Tuman, 1997, p.13) 

 



rekommendationer till EU:s handlingsplan  för ökad säkerhet och i och med dessa EU:s planer 

på att censurera Internet, med det uttalade syftet att bekämpa terrorism, så är det uppenbart att 

censuren kommer nära oss. Därmed är det angeläget att syna metoder för Internetcensur, och 

vilka risker det kan innebära för yttrandefriheten och demokratin. De flesta kan nog acceptera 

en begränsad övervakning från myndigheter i syfte att motverka och bekämpa brott, t.ex. 

telefonavlyssning av misstänkta brottslingar. Gränsen är dock svårdragen. För att citera 

tankesmedjan Liberty: ”En [stats-] apparat som har absolut kontroll på sina medborgare kan 

lika gärna utöva en effektiv diktatur” (Liberty, s.100). 

 Så hur ser då dagens censur av Internet ut? Finns där fröet till en informationens 

diktatur? För att kunna svara på detta måste man studera metoderna för censurering av 

Internet närmare. 

 

 

1.1 - Syfte 
 

Detta arbete syftar därmed till att undersöka vilka metoder som används för att censurera 

Internet samt hur dessa används. För att sedan avgöra i vilken omfattning Internetcensuren 

kan tänkas utgöra ett hot för demokratin måste man undersöka hur dessa metoder förhåller sig 

till yttrandefriheten, eftersom yttrandefriheten är en viktig funktion inom demokratin som 

dessutom ligger i ett direkt motsatsförhållande mot censur. 

 

Arbetets syfte kan därmed summeras i frågorna 

F1: Hur ser censuren av Internet ut idag? Vilka metoder används? 

F2: Hur förhåller sig dessa metoder till yttrandefriheten? 

F3: Vilka risker kan sådan censur av Internet tänkas innebära för demokratin? 

 

 

 
1.2 – Metod och avgränsningar 

 
Arbetet inleds med en granskning av teoribildningen kring yttrandefrihet för att utröna varför 

den är viktig för demokratin och därefter härleda hur den kan ta skada av censur. Därefter 

undersöker jag system för Internetcensur samt exemplifierar hur dessa används i USA, 

Australien och Kina för att ha ett underlag att jämföra mot teorin. Slutligen följer en 

 



analyserande diskussion där empirin jämförs med teorin för att försöka utröna om och hur 

yttrandefriheten kan komma att ta skada av Internetcensur och vilka risker det kan innebära 

för demokratin. 

I arbetet begränsar jag mig dock till att undersöka just censur av Internet och 

därmed inte så mycket om övrig censurkultur i länderna, även om denna kunde vara relevant 

för att sätta Internetcensuren i sin kontext. Teoretiseringen kring yttrandefrihetens värde 

begränsas till dess relation till demokratin. Det är väl förvisso inte otänkbart att den även kan 

anses ha värde inom diktatoriska och anarkiska statsskick men det finns inte så många 

välvilliga despoter och fungerande anarkier att sådan forskning skulle ha något större 

praktiskt syfte. 

 

1.4 - Källkritik 
 

Vad gäller information kring Internetcensur var det aningen knepigt att hitta bra information. 

Tekniken går framåt så pass snabbt att man inte kan vara säker på att källor som är mer än 

något år gamla är pålitliga längre, och det är inte alltid så lätt att hitta uppdaterad information. 

Det blir därmed även svårt att jämföra vissa källor då man inte kan vara säker på om 

skillnader beror på att någon av dem har fel eller om det bara är för gammal. Slutligen så kan 

det vara svårt att hitta bra källor för vissa typer av censur emedan det tystas ner. 

 I och med dessa punkter har jag till stor del tvingats ta till Internetkällor, snarare 

än böcker, och försökt sålla bland dem för så pålitlig information som möjligt. Detta innebär 

dock att viss information som både skulle varit intressant och relevant blev utelämnad då jag 

inte kunde styrka dess autenticitet, även om jag personligen fann den trolig mot bakgrund av 

t.ex. censurkultur, vilket som tidigare nämnts inte är inkluderad i arbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 – Yttrandefrihet, hur och varför är den viktig? 
 

Yttrandefriheten är kärnan i teoribildningen kring detta arbete och de flesta skulle nog säga att 

den är en viktig del av en välmående demokrati, men exakt i vad ligger yttrandefrihetens 

värde? Yttrandefriheten tas ofta för given och folk debatterar varför man skall censurera. Ett 

exempel på detta är ”skadeprincipen”, vilken används av dess förespråkare för att motivera 

censur av allt från nazistpropaganda och pornografi till dokusåpor. Att folket, eller vissa 

grupper tar skada av dylika typer av material och att det därmed borde förbjudas. Sådan skada 

är dock svår att bevisa, och kan dessutom appliceras på flera sätt som i sig blir kontroversiella 

(mot svarta, judar, homosexuella, o.s.v.). Därför bör man innan man börjar tala om censur och 

huruvida den skadar yttrandefriheten eller inte först försöka förklara hur yttrandefriheten är en 

tillgång för demokratin, för att därefter försöka avgöra i vilken grad dess funktion tar skada av 

olika former av censur. 

 

För att kunna avgöra detta så undersöker jag, inspirerad av Ulf Petäjä, fem av de starkaste, 

demokratiska argumenten för yttrandefrihet: John Stuart Mills (1995) sanningsargument, 

Alexander Meiklejohns (1948) demokratiargument, Lee C. Bollingers (1986) 

toleransargument samt Thomas Scanlons (1972, 1979) två olika autonomiargument. 

Argumenten analyseras sedan utifrån normativ argumentationslinje (hur är argumentet 

uppbyggt), samhällsfilosofisk tyngdpunkt (vem främjas av yttrandefrihet, samhället eller 

individen) samt subjektstyngdpunkt (vem gagnas främst av yttrandefrihet, avsändare eller 

mottagare). Därefter presenteras Ulf Petäjäs pålitliga kommunikationsprocess. En teori om 

yttrandefrihetens värde från dennes doktorsavhandling vid Växjöuniversitet som utgår från 

samtliga av de fem tidigare presenterade argumenten. Slutligen summeras och diskuteras de 

olika teorierna för att få fram en enhetlig analys ram som kan appliceras på empirin. 

 Argumenten pressenteras lämpligast i kronologisk ordning, därmed inleder jag 

med Mill. 

 

2.1 - Mills Sanningsargument 
 

Mills sanningsargument är förmodligen det mest kända argumentet för yttrandefrihet och en 

naturlig start om man vill studera yttrandefrihet. Sanningsargumentet beskrivas pedagogiskt 

av Mill i fyra punkter: 

 



”För det första: Även om någon åsikt tvingas till tystnad kan den, såvitt vi vet, vara 

riktig. Att bestrida detta skulle vara att tillmäta oss själva ofelbarhet. 

För det andra: Även om den åsikt som nedtystas är en villfarelse, kan den dock 

innehålla och innehåller mycket ofta en viss grad av sanning. Och då den allmänna eller förhärskande 

opinionen i någon fråga sällan eller aldrig är hela sanning, så är det endast genom kontroverser mellan 

olika meningar som andra sidor av sanningen har någon utsikt att göra sig gällande 

För det tredje: Det kan tänkas att den vedertagna åsikten inte blott är sann utan rymmer 

hela sanningen. Men om den inte får röna och verkligen röner ett intensivt motstånd, kommer flertalet 

av dess anhängare att omfatta den blott som en fördom med föga insikt om eller känsla för alla de 

förnuftsskäl som den grundar sig på. Och inte nog med det - 

För det fjärde: - Kommer själva åsiktens innebörd att löpa fara att gå förlorad eller 

avtrubbas och berövas allt levande inflytande på karaktär och handlingssätt. Den blir en dogm som 

bekänns med läpparna, för alltid verkningslös, en död bråte som belamrar marken och hindrar att 

någon verklig och djupt känd övertygelse spirar fram ur förnuftet eller den personliga erfarenheten.” 

(Mill 1984, s.59-60) 

 

Enligt sanningsargumentet måste alla åsikter få vädras för att sanningen skall komma fram 

och förbli viril. Inte ens falska åsikter får förbjudas, då detta implicerar att det finns ofelbara 

människor, och även om en åsikt är falsk så bidrar den till att vitalisera sanningen. Mill menar 

vidare att det främst är samhället som gagnas av detta sökande efter sanningen, han går så 

långt som att säga att ett mått på den allmänna välfärden är hur många och hur betydelsefulla 

sanningar som nått så långt att de inte längre bestrids. Detta kan tyckas verka aningen 

motstridigt, då han först varnar för faran med åsikter som inte får bestridas. Skillnaden i detta 

fall är dock att när en sanning når dit hän att folk är väl medvetna om dess förtjänster och inte 

längre ser någon mening med att bestrida den så har utvecklingen gått lite längre framåt. 

Gamla sanningar stabiliseras och utifrån dem kan man bygga nya (Mill 1984, s.50). Sanning 

leder till kunskap, kunskap till framsteg och framsteg till ”nytta/lycka” vilket är ett centralt 

värde i Mills verk.  

Argumentet är därmed konsekventialistiskt då yttrandefriheten av Mill ses som 

ett verktyg för att komma närmare sanningen och på så sätt öka den allmänna lyckan. Mills 

yttrandefrihet kan också anses vara riktad mot mottagaren. Den som framför en åsikt utövar 

förvisso sin frihet och kan känna lycka i det, men den främsta nyttan fås av mottagaren, som 

möjligen konfronteras med nya idéer som kan vidga hans kunskaper. Man kan säga att rätten 

till yttrandefrihet leder till lycka genom att ge folk rätten att ta del av andra åsikter snarare än 

att de får ge utlopp för sina egna. 

 



Ett problem med sanningsargumentet är att det kan verka tillmäta rätt stor 

rationalitet till människor (Petäjä 2006, s.53), men det kan också ses som att det snarare 

tillåter människor att bli rationellare. Chanserna för trångsynthet minskar om en större bredd 

av information släpps fri. Folk har då möjlighet att bli varse om att deras uppfattningar kanske 

inte var helt korrekta. Mills tankar om människors rationalitet är därmed inte nödvändigtvis 

fullt så höga, men som argumentet antyder verkar han ha haft höga tankar om deras förmåga 

att utvecklas intellektuellt och bli rationellare. 

 

2.2 - Meiklejohns demokratiargument. 

 
Grunden till demokratiargumentet har sina rötter i Baruch Spinozas, David Humes och 

Imanuel Kants teorier (Petäjä 2006, s.63) men utformades som det presenteras här av 

Alexander Meiklejohn. Dennes bok om detta baseras på en serie föreläsningar han gav om 

yttrandefrihet och då främst i Amerika (första tillägget) vid Chicago Universitet.  

Demokratiargumentet förutsätter en demokrati och utgår från att de styrande, 

som folkets representanter, inte är någon grupp skild från folket, utan bara en del av ”det 

självstyrande folket” (Meiklejohn 1948, s.6) vilket ytterligare understryks i meningar som: ”If 

We, the people are to be controlled then We, the people must do the controlling” (Meiklejohn 

1948, s.12). Vidare säger Meiklejohn att de är av största vikt att alla medborgare måste få 

tillgång till all relevant information för att kunna vara självstyrande (Meiklejohn 1948, s.88). 

Detta innebär i förlängningen, som Petäjä påpekar (Petäjä 2006, s.64), inte bara att folket 

måste få information för att avgöra om de styrandes beslut är bra utan även att de styrande 

måste få tillgång till information om vad folket vill för att kunna utföra sitt jobb emedan 

folket och de styrande är samma personer. De styrande är dock anförtrodda med större 

befogenheter än den vanliga medborgaren och har därmed ett större ansvar. Meiklejohn 

skriver: ”The government itself must limit the government, must decide what it may and may 

not do. It must make sure that it’s attempts to make men free do not result in making them 

slaves” (Meiklejohn  1948, s.13). Just självstyre är väldigt centralt i hans resonemang och han 

förklarar att frihet inte uppnås genom frånvaro av statlig kontroll, utan sann frihet uppnås 

endast i en nation med självstyrande människor. ”Control by a self-governing nation is utterly 

different in kind from control by an irresponsible despotism. And to confuse these two is to 

lose all understanding of what political freedom is. Under actual conditions, there is no 

 



freedom for men except by the authority of government. Free men are not non-governed. 

They are governed – by themselves” (Meiklejohn 1984, s.16)  

Skälet till yttrandefrihet enligt demokratiargumentet är alltså att det är en 

förutsättning för självstyre, och argumentet är därmed konsekvensialistiskt. Utan möjlighet 

för folk att ta del av information om beslut och för styrande att ta del av folkets åsikter så kan 

man inte tala om självstyre, den grundläggande funktionen av en demokrati enligt 

Meiklejohn. All relevant information måste få komma fram. ”..conflicting views may be 

expressed, must be expressed, not because they are valid, but because they are relevant. If 

they are reasonably entertained by anyone, we, the people, need to hear them.” Och ”To be 

afraid of ideas, any ideas, is to be unfit for selfgovernment” (Meiklejohn 1948, s.27). Detta 

innebär dock att demokratiargumentet främst fokuserar på ”viktig” information, d.v.s. knuten 

till politiken och inte all sorts information. Därmed blir viss information, som t.ex. konst och 

kultur endast ”viktiga” i den mån de bidrar till politiken och får därför inte samma skydd av 

yttrandefriheten enligt argumentet. 

 Argumentet är kollektivt snarare än individuellt, vilket kan urskiljas ur stycken 

som: ”And since the wider interest includes all the narrower ones insofar as they are 

reconciled, it is prior to them all” (Meiklejohn 1948, s.63) och ”..,working together as a body 

politic, we will be our own rulers” (Meiklejohn 1948, s.89). Fokus ligger även på mottagaren, 

då tillgång till relevant information är kärnan i argumentet, ”The essential point is not that the 

alien has a right to speak but that we citizens have a right to hear him” (Meiklejohn 1948, 

s.60). 

 Argumentet koncentrerar sig dock på den politiska processen och inte så mycket 

på utfallet, vilket i teorin kan innebära att det är folkets vilja att begränsa yttrandefriheten för 

vissa grupper. Detta kan dock härledas till ett gammalt demokratiskt problem, huruvida 

demokratin får leda till icke-demokratriska resultat, och är sålunda inte enbart ett problem för 

demokratiargumentet utan även för demokratin som helhet. Meiklejohn tänker sig dock ett 

tämligen intellektuellt folk, men tanke på att han lägger tyngd på att ALLA måste ha kunskap 

om samhället, uppfattningar och vad som bestäms i deras namn, inte minst för att kunna rösta 

vist, och risken för extremism och intolerans torde då vara mindre. 

 

 

 

 

 

 



2.3 - Bollingers toleransargument 

 
Bollingers toleransargument är ett relativt originellt argument som uppmärksammats främst i 

USA för sitt krav på förståelse och öppenhet mot nya idéer. Bollinger menade att de 

föregående argumenten (sanning och demokrati) var otillräckliga och menade att en ny teori 

om yttrandefrihet behövdes för att komma till rätta med dessas problem (Bollinger 1986, 

s.108). 

 Bollingers utgångspunkt är främst av psykologisk natur. För det första menar 

han att människor har en generell impuls att vilja censurera avvikande åsikter. Inte 

nödvändigtvis att folk bekämpar dem, men att det finns en motvilja mot sådana åsikter. 

Bollinger själv uttrycker det ”Everyone who is percieved as being different, as having 

different values och beliefs or an interest in a different way of life, is a potential victim of an 

excess of this impulse” (Bollinger 1986, s.111). I vardagligt språk kallas denna censur 

fördomar, men Bollinger hävdar att det är uttryck för samma sak i grunden (ibid, s.112). 

Denna imupls leder vidare till att folk vill censurera även ”Non-speach acts”, dvs. handlingar 

som inte är uttryck för några yttranden, som t.ex. onormalt sexuellt beteende (Bollinger 1986, 

s.112-113) då dessa är uttryck för sinnet som ligger bakom (Bollinger 1986, s.116). 

Yttrandefriheten ser Bollinger som boten på denna karaktärsbrist. Genom att tillåta alla sorts 

åsikter så lär sig folk att tolerera dem, även om de inte behöver gilla dem, och därmed växer 

de som personer. Att bara stifta lagar räcker inte för att komma tillrätta med detta 

karaktärsproblem. ”A central function of free speech, therefore, is to provide a social context 

in which we collectively speak, in a public and official setting, to an important aspect of what 

we might think of as the intellectual character of the society” (Bollinger 1986, s.120).  Denna 

mognad av personer kan dock ses främst som ett plus för samhället snarare än bara för 

individer, ”Eftersom demokrati vilar på pluralism funkar inte demokratin om medborgarna 

inte kan lyssna på sina motståndare och om de inte kan acceptera meningsskiljaktigheter” 

(Petäjä 2006, s.72). Yttrandefriheten rättfärdigas alltså av konsekvensen tolerans och 

argumentet är därmed konsekventialistiskt. Och även med detta argument är det främst 

mottagaren som gagnas, genom att utsättas för andra åsikter ökar dennes tolerans. 

 Tolerans är dock ett aningen besvärligt begrepp, både vad gäller dess mening 

och dess gränser. Bollinger verkar dock vara medveten om denna problematik. Tolerans 

definierar han, utifrån Webster’s 3:d international dictionary,  som ”showing understanding or 

leniency towards conduct or ideas…conflicting with ones own” (Bollinger 1986, s.10). Vidare 

 



så pekar han på att tolerans inte alltid är något gott, i vissa situationer kan det rent utav vara 

ett tecken på att man är moraliskt svag (Bollinger 1986, s.11). Han tänker sig dock att i ett 

samhälle präglat av tolerans skapas en ”general intellectual character” (ibid, s.124) som inte 

tenderar till fördomsfulla organisationer (ex. nazistiska) och därmed marginaliseras problemet 

med toleransens gränser.  

 

2.4 - Scanlons första autonomiargument 
 

Scanlons skrev sitt första autonomiargument 1972 i artikeln ”A Theory of Freedom of 

Expression”. Grunden till hans argument är vad han kallar the Millian Principle (efter John 

Stuart Mill) vilken säger att det finns vissa typer av skador som trots att de kan relateras till 

yttranden inte kan ligga till grund för rättsliga ingripanden mot de yttrandena (Scanlon 2003, 

s.13-14). De skadorna som avses är:  

• ”Harms to a certain individual which consists in their comming to have  false beliefs as a 

result of those acts of expressions” 

• ”Harmfull consequences of acts preformed as a result of those acts of expression, where 

the connection between the acts of expression  and the subsequent harmfull act consitsts 

mearly in the fact that the act of expression led the agents to believe (or increased their 

tendency to believe) these acts to be worth preforming” (Scanlon 2003, s. 13-14) 

Scanlons menar att individer är autonoma och rationella, och därför bör statens makt vara 

begränsad till en nivå som folk kan acceptera och ändå se sig själva som autonoma (Scanlon 

2003, s.15). En autonom person definierar han som någon som ”cannot accept without 

independant consideration the judgement of others as to what he should believe or what he 

should do” (Scanlon 2003 s.16). Därmed får staten enligt Scanlon inte helt själv välja ut 

vilken information som folk skall ha tillgång till utifrån att den skulle vara skadlig eller icke 

skadlig (Scanlon 2003, s.17). 

 Scanlons argument kan verka som att det fokuserar på individers 

rättigheter att yttra sig, men om man synar det närmare så fokuserar det snarare på statens 

skyldigheter gentemot individerna och i förlängningen till en rätt för individer att ta emot den 

information de behöver för att kunna vara autonoma (Scanlon 2003, s.20-21). Huruvida 

argumentet är konsekventialistiskt eller icke-konsekventialistiskt kan diskuteras. Petäjä 

hävdar att argumentet är icke-konsekventialistiskt, främst utifrån dess inslag av 

kontraktstänkande samt att det bygger på den millianska principen som själv verkar vara icke-

 



konsekventialistisk emedan denna bygger starkt på rätt att få information snarare än några 

konsekvenser av det (Petäjä 2006, s.78). Man skulle dock även kunna hävda att det är 

konsekventialstiskt, genom att hävda att Scanlon rättfärdigar yttrandefriheten med 

konsekvensen autonomi. Yttrandefrihetens syfte blir då att tillåta den informationen folk 

behöver kunna komma över för att kunna bilda sin egen uppfattning och därmed betrakta sig 

själva som autonoma. Den definitionen av autonomi Scanlon ger, dvs. att en autonom person 

inte okritiskt kan acceptera andras uppfattningar om hur man skall tänka och tycka, kan dock 

kanske anses uppfyllas av en enskild individ, men en persons autonomi i ett samhälle bygger 

enligt mig i hög grad på andras autonomi, förutsatt att du inte har makt över dessa och din 

autonomi underbyggs av andras brist på autonomi (men i det fallet så börjar man gå ifrån 

demokrati-idealet). Om inte dina medmänniskor också är fria och autonoma så blir ens 

autonomi ganska snabbt begränsad till ens åsikter och inte så mycket mer då en ensam 

persons möjligheter att påverka samhället är tämligen begränsade. Oavsett vilken som är den 

korrekta tolkningen av Scanlons första argument kommer han senare i sitt liv att luta åt en 

mer utpräglat konsekventialistisk hållning, i sitt andra argument, där han omvärderar sitt 

tidigare tänkande. 

 Scanlons föreslår dock inte att all information skall vara fri, det finns tillfällen 

då staten legitimt kan censurera information. Ett exempel han ger är: ”Suppose some 

misantrophic inventor were to discover a simple method whereby anyone could make 

nervegas in his kitchen out of gasoline, table salt and urine. It seems just as clear to me that he 

could be prohibited by law from passing out his recepie on handbills or broadcasting it on 

television [or Internet?] as that he could be prohibited from passing out free samples of his 

product in aerosol cans or putting it on sale at Abercrombie & Fitch” (Scanlon 2003, s.12). 

Scanlon påpekar att nervgastillverkaren ovan genom sina handlingar skulle drastiskt sänka 

den generella säkerheten genom att kraftigt öka folks möjligheter att skada varandra, utan 

några motsvarande fördelar, och därmed vore det rätt av staten att censurera honom. 

 Petäjä nämner nivån på statens kontroll över informationen som ett potentiellt 

problem för argumentet (Petäjä 2006, s.80). Scanlon har dock visst svar på den frågan. Mer 

information är allt annat lika bättre än mindre information. Och även fast individer inte kan 

räknas vara perfekt rationella, och därmed kan tänkas använda information de får tillgång till 

för omoraliska och orationella syften så behöver heller inte den informationen som staten 

tillåter vara perfekt. Maximal information är inte alltid det bästa, som illustreras av det 

tidigare exemplet om nervgasen (Scanlon 2003, s.25). Jag ställer mig dock frågande till hur 

rationell staten kan anses vara, då denna i grunden består av människor som mycket väl kan 

 



ha både incitament och möjlighet att censurera information och vinkla den för sina egna 

syften. Som jag ser det ligger Scanlons enda ”försvar" mot detta i linje med Bollingers teori, 

nämligen i att ett system präglat av möjligheter för öppen kommunikation torde leda till att 

personer i maktpositioner själva i högre grad värdesätter fri information. Jag skulle dock säga 

att det är troligare att det blir ett fall av att medborgarna och staten kontrollerar varandra. 

Medborgare som önskar vara autonoma och har vana av det slår larm om staten försöker 

undanhålla viss typ av information, vilket kan påverka beslut, om inte annat genom 

valresultat. Scanlons argument förlitar sig dock i min mening lite för mycket på människors 

rationalitet och vilja till autonomi. Det finns gott om folk som är nöjda med att låta andra 

tänka för dem samt personer som gärna utnyttjar sådana personer. Det är dock i och för sig ett 

problem för demokratin i stort men det får autonomiargumentet att kännas aningen tandlöst. 

 

2.5 - Scanlons andra autonomiargument 
 

Scanlons andra argument är inte fullt lika tydligt som det första då det inte presenteras vidare 

pedagogiskt och tydligt av Scanlon utan snarare som idéer som kommer fram i en diskussion 

så viss tolkning var nödvändig. I detta syfte tar jag hjälp av Petäjä (som i sin tur tog hjälp av 

en samling filosofer, främst Allen Buchanan, Kent Greenawalt och Larry Alexander) 

 I det första argumentet tryckte han på yttrandefrihet som en begränsning av 

myndigheters kontroll över medborgares möjligheter att vara autonoma. Han kom dock senare 

att ångra denna formulering då han kände att argumentet vägde för tungt på värdet autonomi 

och i denna utläggning så fokuserade han snarare på medlen att uppnå autonomi än autonomi i 

sig självt.  

Scanlons menar att det finns två sätt att se på autonomi. Det första är att se 

autonomi, förmågan att utföra självständiga, rationella avväganden, som ett värde värt att 

sträva efter (Scanlon 2003, s.97-98). Det andra utgår från hans millianska princip och menar 

att autonomi är ett värde som ger skäl för att begränsa statens inflytande över individen (ibid). 

Den senare synen var den som gavs uttryck i det första argumentet. I sitt andra 

autonomiargument har Scanlon en annan syn på autonomi, ”The central audience in 

expression, then, is the interest in having a good environment for the formation of one’s 

beliefs and desires” (Scanlon  2003, s.92). Vidare säger han: ”What we should want in general 

is to have our beliefs and desires produced by processes that are reliable…” (Scanlon 2003, 

s.92). Petäjä m.fl menar att Scanlon här motiverar yttrandefrihet genom att hävda att individer 

 



har ett intresse av att deras preferenser, föreställningar och idéer är ett resultat av en 

kommunikationsprocess som är pålitlig. Yttrandefriheten är särskilt duktig på att främja en 

sådan pålitlig kommunikationsprocess, vilken är nödvändig för att kunna vara autonoma. 

Därmed är Scanlons andra argument för yttrandefrihet mer utpräglat konsekventialistiskt än 

det första. Mer fokus läggs på den process som tillåter medborgarna att bli autonoma snarare 

än bara på statens begränsningar av den processen.  

 Scanlon menar sedan att det finns tre olika typer av intressen som har med 

yttrandefriheten att göra: participant interest, audiance interests och bystander interests 

(Scanlon 2003, s.85). Han hävdar sedan att tidigare argument främst berört audience interests 

och att en mer komplett teori bör ta alla tre i beaktande (Scanlan 2003, s.93). Hans idé om en 

pålitlig kommunikationsprocess försöker därmed uppnå det. Som Petäjä (2006, s.86) påpekar 

så verkar dock även Scanlons andra argumentet främst fokusera på mottagaren, dvs. audiance 

interests, utifrån Scanlons formuleringar som ”good environment for the formulation of one’s 

beliefs and desires” (Scanlon 2003, s.92). Individen är beroende av den informationen som 

han kan ta del av för att uppnå sin autonomi. Och åhörarens intressen tycks därmed mer 

centrala än talarens eller åskådarens, även om dessa finns med i processen.  

Huruvida Scanlon andra argument är riktat mot individer eller samhället är dock 

lite oklart. På vissa ställen talar han om audiance interests som att det är de enskilda 

individerna som har ett intresse i den pålitliga kommunikationsprocessen, medan han på andra 

talar i termer av ”vad publiken vill ha generellt” (Scanlon 2003, s.90), ”vad vi skulle vilja ha 

generellt” (Scanlon 2003, s.92) och ”den centrala publikens intresse” (Scanlon 2003, s.93) 

vilka skulle kunna tolkas som ett bredare samhällsfokus. Scanlon skriver även att folk har ett 

allmänt intresse av att påverka det samhälle vi lever i utifrån våra uppfattningar och idéer och 

för att göra detta behöver vi en pålitlig kommunikationsmiljö. Dels för att få tillgång till 

information som gör att våra idéer är pålitliga, dels för att kunna uttrycka våra idéer om 

samhället i en informell politisk process (Scanlon 2003, s.110-111). Därmed tolkar Petäjä 

Scanlon så, att det främsta skälet för yttrandefrihet är att den ytterst främjar allmänintresset av 

att diskutera samhälleliga angelägenheter (Petäjä 2006, s.88-89). Denna tolkning tycks mig 

rimlig, inte minst då en pålitlig kommunikationsprocess per definition skulle behöva innefatta 

majoriteten av samhället för att individer skulle kunna utnyttja den för sin egen autonomi i ett 

demokratiskt samhälle.  

 

 

 

 



2.6 - Petäjäs Pålitliga kommunikationsprocess 
 

Ulf Petäjä har i sin Doktorsavhandlig, Varför Yttrandefrihet, gått igenom alla de föregående 

argumenten för yttrandefrihet i syfte att försöka precisera varför yttrandefriheten är viktig.  

Han utgångstes är att dessa fem är de starkaste demokratiska argumenten för yttrandefrihet. 

Inget av dem dock så pass starkt att de överglänser de andra, ej heller är något av dem så 

svagt att det blir överflödigt. Istället så menar Petäjä att de alla delar en gemensam kärna, och 

därmed motiverar yttrandefriheten med samma värde utan att kanske själv vara medvetna om 

det (Petäjä 2006, s.17).  

Petäjä ställer därmed upp en matris där han kategoriserar argumenten utifrån 

normativ argumentationslinje, samhällsfilosofisk tyngdpunkt och subjektstyngdpunkt.  

 

Figur 1. Kategorisering av argumenten 
               Samhällsfilosofisk tyngdpunkt 
  Samhällsorientering    Individorientering 
 Subjektstyngdpunkt  
 Avsändare Mottagare Avsändare Mottagare 
 Sanning  

          Konsekventialism Demokrati  
 Tolerans  

 Autonomi 2  
   
         Icke-konsekventialism Autonomi 1 

  
  

 

Matris utifrån förlaga i Petäjä 2006, s.91 

 

Som framgår av matrisen så anses det att det är mottagarnas rätt till information som är det 

viktiga att skydda, inte så mycket för deras egen skull, utan för den allmänna samhällsnyttan. 

Yttrandefriheten ses inte heller som ett värde i sig själv, utan som ett mål för att uppnå något 

annat värde. Utifrån sin sammanställning drar Petäjä slutsatsen att även om yttrandefriheten 

rättfärdigas med olika värden i de olika argumenten så är likheten i dimensioner slående 

(Petäjä 2006, s.94) och alla argument kan summeras med hjälp av två idealtyper, kollektivt 

gott och individuella rättigheter. Han menar att alla argumenten är starka, på sitt sätt, men 

varken var för sig eller kombinerade är de värden de ger uttryck för tillräckliga för att 

rättfärdiga yttrandefriheten (Petäjä 2006, s.94). Sanning, tolerans, autonomi, etc, är bara 

 



konsekvenser av yttrandefriheten och inte de värden som ligger till grund för den (Petäjä 

2006, s.175). Istället ser han ett annat värde som han menar att alla argumenten ”egentligen” 

ger uttryck för, värdet ”pålitligkommunikationsprocess”. Yttrandefrihet och pålitlig 

kommunikationsprocess kan låta som att de är samma sak, men så är inte fallet. Yttrandefrihet 

är en tillåtande princip, den andra är ett resultat (Petäjä 2006, s.175). 

 Yttrandefrihet är alltså enligt Petäjä värdefullt för demokratin därför att de 

främjar en pålitligt kommunikationsprocess (Petäjä 2006, s.150).  

Petäjä definierar sin pålitliga kommunikationsprocess i tre steg. Med pålitlig 

menar han något som är tillförlitligt, inte perfekt, men tillräckligt ofta för att kunna betraktas 

som pålitligt. Med process avser han en serie av faser och delar utan klart avgränsat slut. Med 

kommunikation avser han slutligen en mängd olika uttryck, som överför någon form av 

information från avsändare till mottagare. Detta kan ta sig uttryck exempelvis som en 

konversation på stan, skriften i en dagstidning, bilderna i en film eller tavla, symboliken av en 

flagga eller någon typ av kläder, genom musik osv. (Petäjä 2006, s.130-131). Han preciserar 

sedan närmare att en kommunikationsprocess är pålitligt om den: ”Utsätter 

samhällsmedlemmarna för information och idéer om ämnen och frågor de själva inte valt att 

tillägna sig om de själva fått välja” (Petäjä 2006, s.133). Detta kallar han kravet på politisk 

och offentlig informationsmångfald (ibid). Det säger att det finns ett värde i att utsätta 

samhällsmedlemmarna för olika typer av information, sådan de utan en pålitlig 

kommunikations process hade varit ovetande eller icke tillräckligt kunniga om. 

”Då kan man fråga sig vad det är hos politisk och offentlig informationsmångfald som gör att 

det är förknippat med en pålitlig kommunikationsprocess? Jag hävdar att vi bör tänka på 

politisk och offentlig informationsmångfald som en kommunikationsprocess I ett samhälle 

och som en kommunikationsprocess MELLAN medborgare i ett samhälle.” (Petäjä 2006, 

s.136). Petäjä refererar till Sunstein då han menar att om folk har fullständig 

konsumentsuveränitet över vilken information de tar till sig så leder det lätt till 

gruppkonformism vilket är en perfekt grogrund för motsättningar och extremism. Därmed är 

en viss statlig inblandning i informationsutbudet gynnsam för att forma kritiskt tänkande 

medborgare (Petäjä 2006, s.133-135). För att summera nyttan av en pålitlig 

kommunikationsprocess säger Petäjä:  

”Här blir det tydligt att en pålitlig kommunikationsprocess faktiskt uttrycker varför 

yttrandefrihet är så värdefull i en demokratisk kontext. En demokrati vilar i hög grad på att en stor 

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

samhälle främjas av att det existerar en kommunikationsprocess som är pålitlig i den betydelsen att 

 



den innehåller åsiktsmångfald. Det är dock inte endast mångfald som ett uttryck för individers intresse 

och preferenser, utan mångfald som förser individer med information, idéer och fakta som de kanske 

inte själva valt, om de själva fått bestämma. Kort sagt: En kommunikationsprocess är pålitlig om den 

präglas av olika idéer, skilda perspektiv och varierande verklighetsbilder. Den pålitliga 

kommunikationsprocessen bör ses som en process utan slut, där både ”goda” och ”dåliga” idéer 

tillåts (till en viss gräns). Det är med andra ord, för att uttrycka sig i J.S. Mills anda, förnuftigt att 

tillåta det oförnuftiga. Utan tillåtandet av irrationella, falska, omoraliska och upprörande åsikter, är 

det inte tal om en pålitlig kommunikationsprocess.” (Petäjä 2006, s.176).  

Yttrandefriheten, konstaterar han slutligen, är inte enbart en rättighet, utan 

uppfyller ett viktigare syfte. Genom att tillgodose primära villkor för politisk diskussion, 

offentliga samtal och samhällsutveckling så blir samhällsnyttan så mycket större än om 

yttrandefriheten varit enbart en individuell rättighet. Detta i och med att yttrandefrihet som en 

personlig rättighet riskerar att leda till att folk förlora sin känsla för ”det allmänna”  då de i så 

fall främst kommunicerar med likasinnade (Petäjä 2006, s.177). Petäjä pekar på public service 

(TV, radio och i viss mån dagstidningar) som något positivt i sin egenskap av att inte vara allt 

för påverkad av privata och partiska intressen. Det betyder inte att det är något fel med 

alternativ till public service, men via den kan staten se till att det finns tillgång till allsidig och 

bra information för att möjliggöra den informationsmångfald som är så viktig för demokratin 

(Petäjä 2006, s.178). 

 

Efter att ha konstaterat att pålitlig kommunikationsprocess är det överhängande värdet i 

samband med yttrandefrihetens rättfärdigande så drar Petäjä slutsatsen att inskränkningar av 

yttrandefriheten bör relateras till hur de påverkar en pålitlig kommunikationsprocess och, via 

studier av de fem argumenten, så framkommer att även enligt dem så kan rättfärdigade 

begränsningar av yttrandefriheten relateras till frånvaro av eller vid en skadad pålitlig 

kommunikationsprocess (i den mån de hjälper att upprätta en pålitlig 

kommunikationsprocess) (Petäjä 2006, s.152).  

En icke-pålitlig kommunikationsprocess är en som saknar en stor mångfald eller 

där denna är kraftigt begränsad (Petäjä 2006, s.152). Petäjä fokuserar dock på officiella, 

juridiska begränsningar av yttrandefriheten och inte informella, vilka kan vara svårare att 

komma till rätta med. 

 

 

 

 



2.7 - Sammandrag av Teorin 
 

Om vi går tillbaka till de fem första teorierna så ser man att det ligger mycket i Petäjäs 

resonemang. Mill påpekar vikten av att alla åsikter får komma fram, kontinuerligt, då de alla 

innehåller ett mått av sanning. Meiklejohn menar att människor måste utsättas för all sorts 

åsikter (om än inte i lika bred bemärkelse som Petäjä menar), oavsett om de är obekväma eller 

stötande, för att kunna styra sig själva på demokratisk väg. Enligt Bollinger så behöver folk 

utsättas för många olika åsikter och lära sig tolerera dem emedan demokrati bygger på 

pluralism och inte funkar om folk inte är beredda att lyssna på varandra och respektera sina 

meningsskiljaktigheter. Scanlons tänkande utvecklas från det första till det andra argumentet. 

I det första så är det egentligen inte en pålitlig kommunikationsprocess som Petäjä tänker det, 

då fokus ligger tämligen smalt på individens möjligheter att ta del av den informationen de 

behöver för att kunna betrakta sig själv som autonom. I sitt andra argument så fokuserar han 

mer på den kommunikationsprocess som gör det möjligt för medborgarna att ta del av 

information för att bli autonoma. Den processen är dock inte lika välformulerad som Petäjäs, 

och det är främst det som är Petäjäs bidrag till debatten. 

Alla de äldre argumenten innehåller ett visst mått av en pålitliga 

kommunikationsprocessen och det är via denna som de argumenterade värdena (sanning, 

tolerans, etc) kommer till sin rätt. Den stora skillnaden mellan Petäjäs argument och de övriga 

är att de senare förutsätter demokratin och teoretiserar hur man uppnår ”det viktiga värdet” 

inom demokratins ramar medan Petäjä snarare ser värdena som tecken på en välfungerande 

demokrati och fokuserar på hur en pålitlig kommunikationsprocess skall vara beskaffad. Man 

kanske rent ut av skulle gå så långt som att kalla Petäjäs teori för ”Fungerande Demokrati 

argumentet”, där yttrandefrihet ger konsekvensen väl fungerande demokrati via en pålitlig 

kommunikationsprocess. Petäjäs pålitliga kommunikationsprocess är förvisso mer utpräglad 

en de processer som beskrivs i argumenten, men jag har mycket svårt att se hur någon av dem 

skulle fungera sämre om man införde pålitlig kommunikationsprocess enligt Petäjä i dem, 

snarare tvärtom. 

Då processerna för hur de viktiga värdena uppnås är så snarlika kanske alla 

dessa värden kan tänkas uppnås via en pålitlig kommunikationsprocess, men även om man 

inte anser att Petäjäs teori är nästa steg inom yttrandefrihetsdebatten och ersätter de 

föregående argumenten som en mer enhetlig teori så kan man inte komma ifrån hans poäng 

om att något mycket likt hans pålitliga kommunikationsprocess genomsyrar de tidigare 

 



argumenten och så länge man anses att de argumenten har något värde så kan man inte 

avfärda Petäjäs pålitliga kommunikationsprocess. Petäjäs pålitliga kommunikationsprocess får 

därför i detta arbete stå som en enande teori för yttrandefrihetens värde för demokratin. 

Vad gäller inskränkningar av yttrandefriheten skulle jag dock personligen kunna 

tänka mig att inskränkningar av yttrandefriheten även borde kunna vara rättfärdigade i den 

mån de INTE påverkar en pålitlig kommunikationsprocess. Ta Scanlons exempel med 

giftgastillverkaren som tidigare presenterats. Dennes ”budskap” kan ju knappast sägas ha 

något värde för demokratin, utan är rent brottsligt. Denne framför inget argument eller någon 

ståndpunkt som folk kan få ut något av utan erbjuder helt enkelt mordvapen. Jag skulle även 

vilja relatera det till nazistiska och andra intoleranta åsikter. Dessa kan få skydd av 

yttrandefriheten i den mån de framläggs som argument, emedan de då ger inblick i en 

annorlunda verklighetsbild, men inte då de är rent uppsåt till brott, som ex. nazistiska planer 

på attacker av meningsmotståndare eller poliser. Samtidigt innebär det att även typer av 

information som kanske inte har någon tydlig koppling till demokratin eller den politiska 

processen, ”oviktig information”,  bör skyddas av yttrandefriheten utifrån Petäjäs teori om en 

pålitlig kommunikationsprocess så länge de kan anses förmedla idéer av något slag.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 - Censur av Internet 
 

Nu har vi en viss uppfattning om vad som gör yttrandefriheten värdefull, så nästa steg blir att 

gå in på verkliga system för censur som tillämpas runt om i världen. Först kommer jag att 

beskriva lite olika system/tekniker för censur av Internet varpå jag kommer att visa på hur de 

används i USA, Australien och Kina. USA och Australien är intressanta i egenskap av att de 

är moderna västländer medan Kina främst finns med p.g.a. den omfattande censuren i det 

landet vilket gör det intressant att studera.  

 Internet i sig uppfattas nog av de flesta som synonymt med World Wide Web 

(www), men det är bara en av de applikationer som använder sig av Internet. Andra 

applikationer inkluderar Usenet, IRC (Internet Relay Chat), FTP (File Transfer Protocol), P2P 

(Peer-to-peer sharing), Instant Messaging samt HTTP (Hyper Text Transfer Protocol, vilket  

www är baserat på). Alla dessa kan övervakas till viss del av ISP (Internet Service Provider), 

men de är inte alla lika enkla att censurera som webben (Internet 1, s.16). 

 

 

3.1 – Filter 

 
Filter är en teknologi som lägger sig mellan datorn och Internet i syfte att stänga ute vissa 

typer av information. Det finns främst tre metoder för att kategorisera vad som filtreras: 

mjukvaruanalys, mänsklig analys och ”site labeling” (ung. Sido märkning). 

 Mjukvaruanalys innebär ett program som genomsöker sidor efter vissa 

nyckelord och blockerar de som innehåller dem. Den teknologin är dock inte vidare träffsäker 

då filter ofta blockerar sidor som innehåller kodorden, men i övrigt inget ”offensivt” material. 

Som exempel kan nämnas att Google SafeSearch, vars syfte var att eliminera porrsidor från 

sökresultat, också blockerade sidor som Amerikanska kongressens- och Israeliska 

Premiärministeriets hemsida.  I och med att utvecklingen går framåt har dock systemen blivit 

mer sofistikerade och pålitligare tack vare ökad proccesorkraft i nya datorer (Lipschultz, 

s.113),  

Metoden mänsklig analys innebär att människor går igenom sidor och lägger 

dem till en blockeringslista, alternativt övervakar något program som gör det automatiskt. 

Den processen är dock uppenbarligen både tids- och kostnadskrävande och det är ytterst 

sällan den dominerande metoden emedan det är så gott som fysiskt omöjligt att noggrant syna 

 



de uppskattningsvis 1,5 miljoner nya webbsidorna som tillkommer varje dag. Mänskliga 

misstag blir därmed en stor faktor (Internet 2, s.9). Företagen som tillhandahåller den 

servicen, som t.ex. N2H2 (som tillhandahåller barnfilter för arbetsplatser, bibliotek och 

skolor), håller ofta exakta teknologin och vilka sidor de blockerar hemligt och de är beredda 

att gå så långt som att stämma folk som försöker analysera filtren via ”reverse engineering” 

(Dvs. ”plocka isär” dem för att se hur de funkar) (Internet 1, s.129). 

 Sidomärkning innebär att filtret reagerar på frivilliga ”etiketter” på sidorna. Det 

finns flera olika system som använder sig av den metoden, som exempel kan nämnas Safe 

Surfs 12 gradiga skala, TRUSTs kvalitetsmärke för sidor som har lämplig privacy protection, 

ESRBs (Entertainment Software Rating Board)  åldersgruppsrekommendationer baserat på 

innehåll  och Internet Content Rating Association formulär för sidoförfattarna angående 

innehållet (språkanvändning, sexuellt och våldsamt innehåll, spel, droger, alkohol, etc). W3C 

(World Wide Web Consortium) har etablerat en standard kallad PICS (Plattform for Internet 

Content Selection) som innebär att program som Internet läsare, konstruerade till W3C 

standard, kan lättare programmeras att identifiera märkningar som de som presenterats ovan 

och på så sätt sänka kostnaderna för och underlätta ökad implementering av filtertekonologi 

(Klang and Murray 2005, s.101-103). Problemet med sådana märkningar av sidor är förstås 

att det för att vara riktigt effektivt behövs en enhetlig skala, som dessutom kan appliceras på 

åtminstone majoriteten av Internets sidorna. 

Filter överlag lider därmed av antingen Overblocking eller Underblocking, dvs. 

antingen blockerar de mer än vad som var menat eller inte tillräckligt för att fylla sin funktion. 

Vidare så är det sällan som användaren kan justera filtret själv utan blockeringskategorier 

kontrolleras av tillverkarna. De kategorier som används behöver heller inte ha något att göra 

med vilka lagar som gäller och är i stort sett upp till tillverkarnas godtycke (Internet 2, s.7.)  

 Filter kan implementeras på flera olika nivåer, men grovt sett kan man tala om 

tre stycken. Lokal nivå (Filter på en persondator i ett hem, på en arbetsplats eller på en 

offentlig terminal), Organisationell nivå (Nätverksbaserat filter, t.ex. på en skola, arbetsplats 

eller via ISP) samt Nationell nivå (Statligt filter direkt vid källan som påverkar 

internettillgången i hela landet). På den lokala nivån används vanligen någon form av 

kommersiellt filter, vanligen riktat mot minderåriga, men dessa är även vanliga på 

internetcaféer. Särskilt i utvecklingländer där det är i stort sett den enda kopplingen till nätet 

tillgänglig för vanligt folk finns ofta ett intresse för regimer att kontrollera vilken information 

som befolkningen har tillgång till ( Klang och Murray 2005, s.114). 

 



 På Organisationsnivå implementeras filtret vanligen i form av routers, 

brandväggar eller proxyservers som ligger mellan datorerna i nätverket och internet. Vanligen 

så spärras vissa specificerade IP adresser och portar för att förhindra oönskad trafik. 

 På Nationell nivå så sätts vanligen begränsningar på ”gateway routers”. En 

sådan metod är paketfiltrering. Data rör sig över Internet nedbrutna i små IP ”paket” som 

innehåller IP:n för avsändare och tänkt mottagare. Brandväggar och routers kan konfigureras 

till att blockera alla paket som går från och till vissa IP adresser samt att även undersöka dessa 

paket för nyckelord. 

I vissa länder används en mindre omfattande censur, där myndigheterna 

fokuserar på vissa ”High impact sites” och antingen själv censurerar dem eller kräver att 

Internetleverantörer gör det, men inte utövar fullständig kontroll (Klang och Murray 2005).  

 

3.2 - Självcensur 
 

All censur sköts inte på tekniskt väg från en överordnad nivå, utan en metod som visat sig 

vara tämligen effektiv är självcensur. Självcensur går ofta ut på att lagar stiftas som håller 

t.ex. Internetleverantörer och administratörer ansvariga för den informationen de har kontroll 

över. De har därmed intresse av att se till att inget material som kan få dem åtalade sätts upp 

på nätet. Självcensuren är som mest utbredd i Kina, som i egenskap av en stor marknad kan 

sätta press på företag, vilket lett till att bl.a. Google och Yahoo (två stora sökmotorer) skrivit 

på ”Public pledge of self-regulation and professional ethics for China Internet Industry” där 

de förbinder sig att censurera sina tjänster på den kinesiska marknaden (Klang och Murray, 

s.115). Vissa aktörer väljer även att censurera sig själva av egen fri vilja. Som exempel kan 

nämnas AOL (America Online), en stor Internetleverantör i USA, som censurerar sitt utbud 

för att marknadsföra sig själva som familjevänliga (Internet 5).  

 

3.3 – Censur i USA 
 

I USA har det gjort upprepade försök att filtrera och censurera Internet med rättsprocesser 

som följd. 1996 så antogs CDA (Communications Decency Act) som förbjöd medveten 

överföring av ”obscene and indecent” data till minderåriga men samtidigt försvarade dem som 

vidtog mått och steg för att begränsa tillgången för minderåriga (t.ex. med sidomärkning).  

Den lagen fälldes dock i högsta domstolen då den stred mot konstitutionen, men ersattes 1998 

 



av COPA (Child Online Protection Act) som förbjöd all kommunikation för ”kommersiella 

ändamål” som innehöll material som var ”skadligt för minderåriga”. Denna lag utmanades 

givetvis också direkt och föll 1999, dock med motiveringen att det fanns mindre restriktiva 

alternativ, såsom blocknings- och filtreringsteknologi. Så år 2000 valde kongressen att 

fortsätta i samma anda, men denna gång med ett ”mindre restriktivt alternativ”, CIPA 

(Children’s Internet Protection Act). Detta lagförslag gick ut på att alla offentliga bibliotek 

och skolor tvingades installera ”teknologiska försvarsåtgärder” (definierat som ”a specific 

technology that blocks or filters Internet access”) som skyddar alla användare mot visuella 

avbildningar som uppfattas som obscena samt att skydda minderåriga mot alla visuella 

avbildningar som är ”skadliga för minderåriga”. Bibliotek och skolor som inte uppfyller detta 

krav får sitt statliga stöd indraget. De har dock tillåtelse att avaktivera brandväggen i 

forskningssyfte, eller för andra lagliga syften ( Lipshultz 2000, s.104-105).. 

 CIPA utsattes även den genast för kritik och fälldes i distriktsdomstol för att den 

bröt mot första tillägget i den amerikanska konstitutionen (rörande yttrandefrihet) då 

offentliga bibliotek uppfattades som ett offentligt forum i lika hög grad som exempelvis 

parker. Regeringen överklagade dock till högsta domstolen. Några av de olika argument som 

framfördes var: Justice Kennedy menade att om biblioteken omgående, efter en begäran från 

en vuxen, avaktiverade filtret så var ingen skada skedd (Lipshultz 2000, s.106). Chief Justice 

Rehnquist menade att biblioteken hade begränsade resurser och att regeringen inte var 

konstitutionellt förpliktigad att underhålla Internettillgång på biblioteken, så det var inget 

brott mot konstitutionen att begränsa den tillgång som de erbjöd. Vidare argumenterade han 

för att Internettillgång på offentliga bibliotek inte kunde betraktas som vare sig ett traditionellt 

eller ett avsett offentligt forum och därmed var det upp till biblioteken att sålla bland 

materialet de erbjöd. De flesta bibliotek tillhandahåller inte porr, Internet är inget undantag 

(Lipshultz 2000, s.107). Justice Breyer instämde i de föregående argumentet men 

konstaterade att även om teknologin var imperfekt var den likväl den bästa som stod att finna 

vid tillfället, och var därmed lämplig (Lipshultz 2000, s.108). 

 Mot detta restes nya motargument som: Eget urval från bibliotekets sida var 

inget brott mot konstitutionen, men när de tvingas till det av kongressen är det en helt annan 

sak och Den nuvarande teknologin var inkapabel att uppfylla CIPAs mål de den endast kunde 

blockera utifrån text, medan lagen föreskriver blockering av visuellt material. Bibliotekets 

rätt att censurera Internet kritiserades även den, då det liknades vid att rycka sidor ur böcker 

de redan inhandlat snarare än att avstå från att köpa in vissa böcker (Lipshultz 2000, s.108). 

 



CIPA står dock fast, och en majoritet i USAs högsta domstol har sagt att Internet tillgång inte 

har något att göra med första tillägget (Lipshultz 2000, s.109). 

 

En annan typ av censur som blivit allt vanligare i USA är protektionistisk censur från privata 

företag. Genom att hävda intellektuella rättigheter till sina produkter har de lyckats få igenom 

uppluckrat privatskydd för individer i jakten på piratkopierat material och pirater som innebär 

att de kan kräva Internetleverantörer på personuppgifter om deras kunder (Internet 1, s.130). 

Efter terrordåden den elfte september så har också regeringen själv inlett en 

omfattande självcensur där t.ex. kartor över kärnkraftsanläggningar, ritningar över 

rörledningar samt en massa annan liknande information togs bort eller belades med lösenord 

med anledning av att terrorister skulle kunna få tillgång till, och missbruka den typen av 

information (Internet 1, s.130). 

Med anledning av ovanstående så kände jag att det var relevant att nämna ”the 

patriot act”, även fast den i sig själv handlar om övervakning och inte censur. The patriot act 

började som en krisåtgärd i samband med ”kriget mot terrorismen” men blev den 26:e oktober 

2001 till lag. Denna lag innehåller ändringar inom många områden, men vad gäller Internet så 

ökar den regeringens befogenheter att övervaka och spåra folks Internetanvändning utan att 

personerna som undersöks behöver vara misstänkta för något själva. Detta genom 

avlägsnandet av en serie spärrar som skapades för att skydda medborgare från missbruk av 

dessa övervakningsmöjligheter (Internet 3; Internet 1, s.129). Det är inte svårt att se hur detta 

lätt kan leda till otrevliga konsekvenser. 

 

3.4 – Censur i Kina 
 

Sedan 1949 då kommunistpartiet kom till makten har staten vidmakthållit en stark kontroll av 

media och andra informationskanaler. Under Maos tid var medierna enbart en plattform för 

propaganda men då Deng Xiaoping tog över makten i slutet av 70-talet så lossade staten 

greppet på informations- och kommunikationsteknologierna lite (i och med 

marknadsreformerna). Omfattande kontroll var dock fortfarande i spel och Internet-

utbyggandet har till största del skett på statligt initiativ. IT användes för att modernisera 

ekonomin och underlätta kommunikationen och översikten av administrationen. 

Interanvändningen i Kina uppgick år 2000 till mellan 17 och 22 miljoner människor 

 



(beroende på vilka källor man litar på) och fortsätter att växa, uppmuntrat av staten som ser 

det som ett positivt bidrag till den ekonomiska utvecklingen (Berg 2002, s.12). 

 Kinas strategi för att kontrollera effekterna av Internetanvändningen består av 

tre delar. 

1. Man hoppas att god ekonomisk tillväxt skall öka regimens legitimitet (Kunskapen om 

omvärlden har ökat, och utländskt inflytande, inte minst från väst, har ökat men genom att 

erbjuda ökad personlig frihet, välstånd och stabilitet så hoppas de mildra opposition och 

motverka starkare motstånd). I den globala ekonomin kan man inte stänga sig utanför 

Internet och samtidigt hänga med. 

2. Regimen söker kontrollera och begränsa de politiskt negativa effekter som Internet kan 

innebära 

3. Regimen försöker utnyttja Internet för att modernisera och effektivisera statsapparaten. 

 

För att kontrollera vilken information som folk kan få sprida och få tillgång till via internet 

har Kina infört en mycket restriktiv lagstiftning om vad som får publiceras och vem som får 

äga Internetföretag. Den kinesiska statsapparaten är vidsträckt och svåröverskådlig, vilket lett 

till flera olika Internetregler utarbetade på olika håll (Berg 2002, s.14). Även om dessa 

kommer i konflikt med varandra här och var så har det ändå en mycket bra täckning av olika 

”Internet frågor” så det finns som regel något juridiskt stöd för de ingripanden de kan tänkas 

vilja göra. Försök har dock gjorts för att få en mer enhetlig lagstiftning vilket gett två 

uppsättningar av lagar som reglerar ägande av Internetföretag. Den första, Measures for 

Managing Internet Information Services, innehåller bland annat en lista över kategorier av 

information som inte får tillverkas, kopieras eller spridas genom Internet. 

”1.Information som går emot konstitutionens grundläggande principer 

2. Information som äventyrar nationell säkerhet, röjer statshemligheter, omstörtar regimen eller 

undergräver den nationella sammanhållningen: 

3. Information som är skadlig för statens rykte och intressen 

4. Information som uppviglar till etniskt hat eller etnisk diskriminering, eller som undergräver den 

nationella sammanhållningen. 

5. Information som undergräver statens politik gentemot religion, eller som förkunnar onda kulters 

läror, eller som befrämjar feodalismiska och vidskepliga övertygelser. 

6. Information som sprider rykten, stör den sociala ordningen eller undergräver social stabilitet. 

7. Information som sprider pornografi eller annat liderligt material; befrämjar spel, våld, mord eller 

terrorism; eller uppviglar till brott. 

 



8. Information som förolämpar eller förtalar andra personer, eller inkräktar på andra personers 

legitima rättigheter eller intressen. 

9. Annan information som är förbjuden enligt lag eller administrativ reglering” (Berg 2002, s.15). 

 

Utländskt ägande regleras i artikel 17. För att få köpa andelar i ett företag måste de få 

tillåtelse av informationsindustridepartementet och gränsen för utländskt ägande av kinesiska 

aktier går vid 49% av andelarna. 

 

Den andra stora lagen kring Internet rör innehållet i nyheter och forum. Det får endast 

publiceras information som tillhandahålls av allmänna medier (som redan genomgått censur). 

Nyheter från utländska medier får endast publiceras eller länkas till på kinesiska webbplatser 

om de fått officiellt godkännande för det. Formuleringarna av lagarna är lite svävande, så 

regeringen kan visa stort godtycke i hur de tolkar dem. 

 Det finns en special Internetpolisstyrka som har som jobb att övervaka tillgång 

till och innehåll på Internet. Nov 2001 stängde de ner 17000 Internetcaféer och 28000 andra 

tvingades installera kontrollprogram. Folk har även dömts till fängelsestraff då de brutit mot 

reglerna (Berg 2002, s.17) 

Kontrollen över Internet har dock undan för undan flyttats över till 

Internetleverantörerna via självcensur. Folk som publicerar något på Internet skall registrera 

informationens innehåll, tidpunkt för publicering och adressen. Internetleverantören måste 

även registrera och spara (minst 60 dagar) information om sina kunders uppkopplingstider, 

deras Internetkontonummer, vilka adresser de besöker och vilka IP de ansluter från. Om de 

upptäcker förbjuden information skall de genast stoppa överföringen och kontakta 

myndigheter. Dessa åtgärder har lett till omfattande självcensur bland Internetleverantörer och 

IT-caféer emedan de när som helst kan få sin verksamhet nedlagd om de befinns skyldiga. 

Forum har allt som oftast anställda censorer, Internetcaféer har folk som patrullerar i lokalen 

osv. Systemen är dock inte vattentäta, då och då slipper information som staten inte vill skall 

komma till allmän kännedom ut. För att motverka detta tar staten främst till avskräckning 

genom att de slår ner hårt på ”syndare” (Berg 2002, s.17-18). 

Kina har dock även tillgång till en teknisk censurapparat då staten äger den 

fysiska teknologin (även om viss inhemsk konkurrens tillåts). I Kina finns det 2 typer av 

Internetuppkoppling, den kinesiska och den globala. Den globala är vad vi skulle kalla det 

vanliga Internet och därmed inte censurerat av den kinesiska staten. Det är dock svårt att få 

tillstånd för den uppkopplingen, och den är dessutom dyrare. Alla övriga kopplar upp sig mot 

 



nätet genom särskilda proxyservrar i vilka staten installerat filter. Exempel på sidor som 

vanligen blockeras är nyhetssidor på engelska (Berg 2002, s.19). 

Även E-post filtreras, på två nivåer. Dels så filtreras e-post utifrån titel på nationell nivå 

där post med förbjudna nyckelord i titeln omedelbart skickas tillbaka. Dels på ISP nivå där 

spamfilter används för att scanna både titel och text. Post med förbjudna ord blockeras med 

hänvisning till spam2 och kommer aldrig fram.  

Det går dock att komma runt statens brandväggar om man har kunskapen, 

genom att koppla upp sig mot anonyma proxyservrar utanför Kina och därifrån besöker 

förbjuden information. För de stora massorna är dock ”The Great Firewall of China” (eller 

Golden Shield som regering själv kallar det) en effektiv barriär. 

 

3.5 – Censur i Australien 
 

I Australien censureras främst information som anses skadlig för medborgarna, vilket främst 

innebär sex och våld. Internetcensur i Australien regleras både på republiknivå 

(Commonwealth) och statnivå (State) emedan ingen enskild nivå har konstitutionella 

befogenheter att reglera Internet. Republikslag gäller för ICHs (Internet Content Hosts) och 

ISPs (Internet Service Providers, Internetleverantörer) och tvingar dessa att omgående ta bort 

material som är stötande eller opassande för minderåriga från deras servrar om de så 

uppmanas av ACMA (Australian Communications & Media Authority) eller betala böter. 

Vanliga Internetanvändare och skapare av material regleras av statliga och territoriella lagar. 

Dessa lagar skiljer sig dock mellan olika stater/territorier (Internet 4).  

 

Republikslagen består av flera komponenter som i korthet presenteras här. Systemet är främst 

klagomålsbaserat. ACMA tar emot klagomål gällande förbjudet material och material som 

kan tänkas bli förbjudet för australiska medborgare och undersöker utifrån de klagomålen. De 

behöver inte kontinuerligt genomsöka nätet men har rätt att starta egna utredningar utan att 

några klagomål rests. Förbjudet material definieras som material som sådant som 

klassificerats som R18,  X18 eller RC (Refused Classification). X18 innebär icke-våldsamt, 

sexuellt material med frivilliga vuxna. R18 innebär material som anses skadligt för personer 

under 18. R18 är dock endast förbjudet när det är upplagt på en australiensisk server och 

                                                           
2 Spam är ett uttryck som används för att beskriva massutskickad reklam via E-post, som regel oönskad. Kallas 
även ibland Skräppost. 

 



tillgången inte är begränsad med ett ACMA adult verification system som syftar till att 

förhindra tillgång för minderåriga. R18 på utländska servrar är inte olagligt (Internet 4). 

 Klassifikationen utgår från de instruktioner som slagits fast i Commonwealth 

Classification Act 1995 som reglerar filmer, spel och publikationer. Dessa tre typer av media 

har dock olika kriterier för utvärderingen. Internet ingick ursprungligen inte i den lagen och 

kom efter viss utvärdering att bli betraktad som film då material på Internet består av statiska 

bilder. Detta innebär dock att en artikel publicerad på nätet regleras hårdare än om den tryckts 

i en bok eller en tidning, då filmcensurkriterierna är hårdare än de för publikationer. Själva 

klassificeringen utförs av OFLC (Office of Film and Litterature Classification) för 

australiensiskt ”hostat” material och av ACMA på utländskt material (utifrån samma kriterier 

dock). För material som lagras utomlands tar sedan ACMA och vidarebefordrar 

informationen till filtertillverkare och rekommenderar att de lägger sidan/sidorna till deras 

blockeringslista. Alla Internetklassifikationsbeslut är dock hemliga, till skillnad från de 

gällande övriga media. Australiensiska Internetleverantörer är enligt ”Industry Codes of 

Practice” (De tre stora Internetleverantörernas svar på regeringens och staternas krav) 

tvingade att erbjuda filter till sina kunder, men inte att själva filtrera något material och ej 

heller kunder är tvingade att använda sig av filter, vare sig kommersiella eller sådana som 

erbjuds av deras Internetleverantörer (Internet 4). För folk som bryter mot lagen finns det 

dock en lag, Commonwealth Cybercrime Act, som ger myndigheter rätt att tvinga individer 

att ge ut sina krypteringsnycklar eller själva dekryptera sin data, vilket kan liknas vid att 

tvingas ge bevis mot sig själv, något som är inte är fallet enligt övrig lag (Internet 1, s.51). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4- Diskussion 
 
Nu när vi har en viss uppfattning om hur Internet censureras kan man titta närmare på hur de 

beskrivna teknikerna förhåller sig till yttrandefriheten utifrån Petäjäs pålitliga 

kommunikationsprocess, samt vilken skada det kan tänkas åsamka. Fokus kommer att ligga 

på metoderna snarare än länderna. I enighet med arbetets syfte så är dessa exempel och inte 

forskningssubjekt. 

 

Filters förhållande till yttrandefriheten beror till stor del på vad som censureras, och huruvida 

de är frivilliga eller obligatoriska. Den vanligaste anledningen till filter i västvärlden är att 

blockera tillgång till pornografi, oftast i syfte att minska tillgängligheten för minderåriga men 

även för att många finner det osmakligt. När privatpersoner installerar filter på sin dator så 

kan det liknas vid att vägra lyssna på andra, vilket Meikeljohn m.fl. förmodligen skulle anse 

vara högst oansvarigt, en pålitlig kommunikationsprocess skadas ifall vissa människor vägrar 

att delta i den. Det skulle kunna argumenteras att censur av t.ex. pornografi, lika lite som 

censur av giftgasrecept, inte skulle rubba en pålitlig kommunikationsprocess, men som 

tidigare sagts så blockerar filter ofta mer än vad användaren kanske skulle önska. T.ex. 

skyddat sex och abort är frågor som ofta kan komma att bli censurerade som kontroversiella, 

antingen av censorer med den uppfattningen eller av automatiska system som kategoriserar 

det som vuxenmaterial utifrån ”sexuella” referenser. Detta skadar den pålitliga 

kommunikationsprocessen, inte minst för de unga, som inte själva valt att få den 

informationen dold för sig och därmed kan komma att få en skev världsbild.  

 När filter påtvingas personer, som i många auktoritära stater, men även på vissa 

offentliga platser i västvärlden, så blir det mycket allvarligare. Särskilt i fall då personerna i 

fråga inte vet om det eller inte kan göra något åt saken. Den typen av censur går rakt emot 

yttrandefriheten och skadar den pålitliga kommunikationsprocessen, om man ens kan tala om 

en sådan (beror på hur övrig media hanteras). Även system med sidomarkering där 

individerna själva skall klassificera sina verk skadar en pålitlig kommunikationsprocess 

emedan det kan vara svårt att bedöma t.ex. konst, men även information som författaren 

tycker är vettig och bör höras av alla skulle av andra kunna bedömas opassande för 

minderåriga. Även om man förutsätter att alla personer skulle kunna bedöma sina egna verk 

på det sättet så måste det ju ändå finnas någon som ser till att folk verkligen följer det. Att 

t.ex. porrsidor skulle använda felaktig klassificering för att locka till sig mer publik är högst 

 



troligt. Risken för orättvis eller felaktig behandlig är på tok för stor, även om syftet med 

klassificeringen var för effektivitet (lättare hitta relevant info om vad man är ute efter, etc) 

och inte, som det oftast är, för att skilja på ”bra” och ”dålig” information. 

 

Självcensur är möjligen ännu farligare för en pålitlig kommunikationsprocess än filter emedan 

de förmodligen i högre utsträckning påverkar själva kärnan i en pålitlig 

kommunikationsprocess, dvs. folks vilja till fritt informationsflöde. Vare sig staten tvingar 

fram självcensur, för att folk väljer att göra det för att det ”förväntas” av dem eller för att 

upprätthålla en ”image” så kan det leda till en nedåtslingrande spiral där personer börjar 

censurerar sig själva helt enkelt för att undvika potentiell konflikt. Särskilt när stora 

organisationer, som många är beroende av, väljer att vara politiskt korrekta och censurera sig 

själva så skadas en pålitlig kommunikationsprocess för alla inblandande. Självcensur kan 

även användas av regeringar som vill smyga med sin censur, då de kan få saker censurerade 

via tredje parter utan att direkt behöva involvera sig själva. Självcensur som den USA utför 

över sin egen information (kärnreaktorer, etc) i syfte att inte den informationen skall 

missbrukas är inte fullt så skadlig som övrig självcensur. Förvisso så kan medborgare ha ett 

intresse av att veta hur nära en kärn- eller biokemisk anläggning de bor, men det är inte 

information som kan sägas påverka en pålitlig kommunikationsprocess i särskilt stor 

utsträckning. Den typen av självcensur kan liksom företagares påtryckningar gällande 

copyrightskyddat material främst sägas åstadkomma skada i den mån de kan gå överstyr och 

komma att påverka andra delar av en pålitlig kommunikationsprocess. 

 Systemet med ett klagomålsbaserat censursystem som i Australien är dock 

snarare en övervakningsmetod än en sorts censurmetod. ACMA jobbar ju trots allt utifrån en 

samling regler som fastställts på traditionellt vis, så oavsett vad folk som klagar finner 

stötande är det lagen som avgör. 

 

Utöver dessa så finns det andra system som indirekt kan skada en pålitlig 

kommunikationsprocess, som exempelvis omfattande övervakning som med största 

sannolikhet stärker självcensuren. När någon har koll på vilka åsikter du tar del av och hur du 

uttrycker dig så torde tendensen att ligga lågt öka bland folk med svagare övertygelser. Det 

sägs att frihet och säkerhet är två motsatser och att man måste offra av den ena för att få den 

andra. För detta resonemang ligger det nog en hel del i det, ju mer man har att förlora desto 

mindre är benägenheten till att utsätta sig själv. I vårt överflödssamhälle så är motståndet mot 

censur och övervakning inte så stark som många tänkare menat (och menar) att det borde 

 



vara. Är frihet viktigare än välstånd? Är demokrati mer värt än ens trygga inrutade liv? Det 

behöver inte vara något motsatsförhållande, men det förutsätter också att folk engagerar sig 

och inte låter sig ledas utan att själva tänka kritiskt. En pålitlig kommunikationsprocess går 

här en lång väg mot riktig demokrati, men det är inget som kommer av sig själv. Folk måste ta 

del av och vara öppna för allsidig information för att uppnå den nivå av medvetenhet som 

krävs för riktig demokrati. Detta är i dag ett tämligen omfattande jobb då flera intressen avgör 

vilken information som rapporteras, och hur. Jag har svårt att se någon mirakel lösning på det 

problemet, det bästa man kan hoppas på är antagligen att utbildningen bidrar till att föda upp 

inte bara människor, utan också medborgare. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5- Slutsatser 
För att avsluta arbetet skulle jag vilja upprepa frågeställningarna från syftet och försöka 

sammanfatta dem. 

 

F1: Hur ser censuren av Internet ut idag? Vilka metoder används? 

F2: Hur förhåller sig dessa metoder till yttrandefriheten? 

F3: Vilka risker kan sådan censur av Internet tänkas innebära för demokratin? 

 

Censuren av Internet sker främst genom filter av olika slag och självcensur. Vilka metoder 

som används skiljer sig dock på olika ställen i världen. I mer auktoritära stater kan 

vidspännande filter användas utan ”fruktan”, medan det i västvärlden oftare är begränsade till 

offentliga lokaler. Självcensur sker lite överallt, skillnaden ligger i vad som censureras och 

under vilken form av påtryckningar. I auktoritära stater kan motivet närmast beskrivas som 

fruktan medan de i västvärlden mer handlar om en önskan att vara politiskt korrekt. 

 Vad gäller den andra frågan kan man konstatera att de typer av censur som 

används så gott som alltid är skadlig för en pålitlig kommunikationsprocess, vilken är 

nödvändig för en viril demokrati. Om inte annat så genom tillkortakommanden av systemen 

eller de som utför censuren. Överlag så leder alltså filter och självcensur till att en del av den 

informationen som behövs för att man skall kunna tala om en pålitlig kommunikationsprocess 

blir dold och debatt kvävs.. Att censurera på dylikt sätt är att ta avstånd från och undergräva 

demokratin, oavsett hur ädla motiv man kan ha. 

 Riskerna med att censurera Internet är då förstås att man undergräver den 

pålitliga kommunikationsprocessen genom att undanhålla information och kväva debatt. Om 

enbart Internet är censurerat innebär det ju inte demokratins fall, men det vore om inte annat 

underligt inkonsekvent ifall ett samhälle endast censurerade Internet men lät andra medier 

vara. Internet är en komponent i en pålitlig kommunikationsprocess likväl som tv, tidningar, 

debatter osv. Det kan förvisso inte jämföras med public service som når ut till fler människor 

men traditionella medier är å andra sidan begränsade. En dagstidning kan inte vara tjock som 

en bok, tv-program är begränsade av sin sändningstid osv. Internet med sin breda 

specialinformation kan därmed ses som ett perfekt komplement till andra informationskällor 

för den som vill veta något mer om något de blivit nyfiken på. Genom världsomspännande 

bidrag blir Internet rikt på idéer och verklighetsbilder som kan vidga våra vyer och hjälpa 

 



demokratin att förbli stark. Denna frihet får dock inte tas för given. Vår frihet är vunnen av 

tidigare generationers kamp, och om vi inte slår vakt om den kan den återigen gå förlorad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 
 

Internet har prisats som en frizon för fritt meningsutbyte och informationstillgång, 

revolutionerande och oantastligt. Internet kan dock censureras, och detta sker dessutom idag. 

Därmed bestämde jag mig för att undersöka hur den utförs, hur den kan tänkas förhålla sig till 

yttrandefriheten samt vilken skada censuren kan tänkas innebära för den. För att först avgöra 

vad som menas med yttrandefrihet och vari dess värde ligger går jag igenom fem starka 

argument för yttrandefrihet i demokratiska stater, Mills sanningsargument, Meiklejohns 

demokratiargument, Bollingers toleransargument samt Scanlons två autonomiargument för att 

därefter komma in på arbetes huvudteori, Ulf Petäjäs pålitliga kommunikationsprocess. Den 

säger, i korthet, att yttrandefrihetens värde för demokratin ligger i att den möjliggör en pålitlig 

kommunikationsprocess som erbjuder folk den varierade information de behöver för att kunna 

få demokrati att fungera. Därefter synas systemfilter och självcensur, som verkar vara de 

vanligaste metoderna att censurera internet, samt hur dessa används i USA, Australien och 

Kina. Det jag kommer fram till är att internetcensuren, både via filter och självcensur, skadar 

den pålitliga kommunikationsprocessen genom att undanhålla information och kväva debatt. 

Även censur av ”oviktig” information leder till skada på demokratin, om inte annat genom 

censursystemens och censorernas tillkortakommanden. 
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