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Problemet

Tryckfrihet är ”varje svensk medborgares rätt” enligt Tryckfrihetsförordningens (1949) 
första paragraf. Motsvarande ordalydelse fanns med i ingressen till 1810 års förordning 
och i 1809 års Regeringsform (§ 86).1 Att yttrande- och tryckfrihet verkligen utgör en 
rättighet tror vi oss förstås redan känna till. Med en individuell rättighet förstås att 
andra – i synnerhet det allmänna – har skyldigheter att tillgodose ett intresse av särskild 
betydelse för den enskildes välbefinnande.2 I så måtto riktar individuella rättigheter sin 
udd särskilt mot kollektiva målsättningar och intressen. Att individen har en rättighet 
innebär att hans eller hennes intressen ges en särställning som normalt sett inte kan åsi-
dosättas enbart av det skälet att så vore fördelaktigt för flertalet. Som Jeremy Waldron3 
påpekat är rättighetstanken individualistisk; det är individens väl och ve som utgör 
grunden för rättigheter. Metaforen om rättigheter som ett slags ”trumf ”4 eller ”sköld”5 
mot kollektiva önskemål och målsättningar fångar den tankegången. 

Mot den bakgrunden förvånar det kanske att argumenten som anförts vid tryck-
frihetens införande och i senare lagstiftning i mycket liten utsträckning utgår från in-
dividens intressen. I stället är det allmänhetens, och i den meningen ”kollektivets”, 
intressen som åberopas. Yttrandefriheten syftar enligt Regeringsformen (RF) till att 
garantera den ”fria åsiktsbildningen”. Enligt Tryckfrihetsförordningen (TF) (1 kap. 
1 §) ska tryck- och yttrandefrihet säkerställa ”ett fritt meningsutbyte och en allsidig 

 1 Se även Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469) § 1.
 2 Joseph Raz, The morality of freedom. Oxford 1986, s. 180.
 3 Jeremy Waldron, “Can communal goods be human rights?”, Archives Européennes de Sociolo-

gie, 1987:27, 301.
 4 Ronald Dworkin, Taking rights seriously. Cambridge, MA 1977.
 5 Frederick Schauer, ”A comment on the Structure of rights symposium: Individual rights and 

the powers of government”, Georgia Law Review, 1993:70, 429.
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upplysning”.6 Yttrandefriheten må vara en individuell rättighet, men det tycks framför 
allt vara allmänhetens och inte den enskildes intressen som den skyddar. 

Vid tiden för Tryckfrihetsförordningens införande 1766 utgjorde likaså allmän-
hetens intressen och nytta en utgångspunkt för argumentationen. I lagtexten betonas 
den ”stora båtnad allmänheten af en rättskaffens Skrifwe- och Tryck-frihet tillflyter”. 
Därtill ges en rad exempel på de fördelar som tryckfriheten skänker allmänheten, in-
klusive ”sedernas förbättring”. Motiven som återges i ingressen till 1792 års tryckfri-
hetsförordning är snarlika. Tryckfriheten skänker ”allmän upplysning” som främjar 
”allmänt väl” genom att ”upplösa skadliga fördomar” och skingra ”fåkunnighetens 
mörker”. 

Föreställningen att grunden till tryck- och yttrandefrihet står att finna i dess bety-
delse för det allmänna bästa framträder samtidigt i den offentliga debatten. I Tankar 
om borgerliga friheten från 1759 pekar Peter Forsskål på statsnyttan av att få ”fritt yttra 
sina tanker”. En garanterad ”skriffrihet” bidrar enligt Forsskål till rikets styrelse genom 
att röja ”alla skadeliga författningar” och tygla ”alla ämbetsmäns orättwisa”. I upplys-
ningens anda kunde också tilläggas yttrandefrihetens stora betydelse för att ”uppdrif-
wa wetenskaperna till sin höjd”.7 

Längs samma linjer som Forsskål argumenterade Anders (Bachmanson) Norden-
crantz i sina många skrifter, till exempel i den lilla broschyren Om skrif-frihet, där han 
framhöll betydelsen av de många ”nyttige påfund, anmärkningar och upplysningar” 
som tryckfriheten möjliggör. ”Så stor nytta kan det ock hafva med sig”, inte bara för 
rikets ”Finance”, utan även för ”hushållning, handel, åkerbruk samt andra hanteringar 
och inrättningar”.8 Nordencrantz argumentation har ansetts haft ett visst inflytande på 
tillkomsten av 1766 års Tryckfrihetsförordning.9 På samma sätt som nyttoargumenten 
dominerar i Nordencrantz framställning, är det just nyttan av en garanterad skriv- och 
yttrandefrihet som framhålls vid införandet av förordningen.10

Som nyttig i en annan mening framställdes yttrandefriheten i debatten som före-
gick RF 1809 och påföljande förordningar om tryckfrihet. Yttrandefriheten var den 
”borgerliga frihetens tryggaste beskydd”.11 Med yttrandefrihet följer således inte en-
dast praktiska fördelar och ökat välstånd utan också förbättrade förutsättningar för att 
säkerställa andra fri- och rättigheter. 

 6 Erik Holmberg & Nils Stjernqvist, Vår författning. Stockholm 1995, s. 21.
 7 Peter Forsskål, Tankar om borgerliga friheten. Stockholm 1759, § 8–9.
 8 Anders Nordencrantz, Om skrif-frihet. Stockholm 1766, s. 4.
 9 Se Hilding Eek, ”1766 års Tryckfrihetsförordning, dess tillkomst och betydelse i rättsutveck-

lingen”, Statsvetenskaplig Tidskrift, 1943:46, 188ff, som även menar att 1766 års TF tillkom på 
grundval av ”partsintressen” och inte som ett resultat av en principdiskussion (ibid., s. 213). 

 10 Hans-Gunnar Axberger, ”Justitieombudsmannen, tryckfriheten och maktdelningen”, i:  
Margareta Brundin & Magnus Isberg (red.), Maktbalans och kontrollmakt. Stockholm 2009.

 11 Johan Hirschfeldt, ”Den återerövrade tryckfriheten 1809”, i: ibid., s. 394.



115ludvig beckman

Bilden som här ges av motiven till tryck- och yttrandefriheten i svensk politisk hi-
storia är förkortad och ofullständig, men torde ändå ge skäl för slutsatsen att kollekti-
vets snarare än individens intressen konsekvent har placerats i förgrunden. I ett större 
perspektiv är det inte särskilt förvånande. Bland de klassiska försvaren för yttrande-
frihet har sannings- och demokratiargumenten en särställning. Välbekant är tesen att 
yttrandefrihet är en förutsättning för sanningssökandet, liksom uppfattningen att ytt-
randefrihet är oundgänglig för demokratin. Men noga räknat erbjuder inget av dessa 
påståenden skäl för en individuell rättighet till yttrandefrihet. Om yttrandefrihet en-
bart motiveras med hänvisning till sin betydelse för sanningssökandet och demokratin 
framstår dess betydelse för den enskildes välbefinnande som överflödigt. 

Här kan det invändas att vi talar om yttrandefrihet, inte tryckfrihet. I ett svenskt 
sammanhang är skillnaden påtaglig. Medan tryckfriheten har åtnjutit grundlagsskydd 
i mer än tvåhundra år, tillkom ett grundlagsskydd för vad som i lagens mening är ytt-
randefrihet först i och med 1974 års regeringsform vilket sedan förstärktes med Yttran-
defrihetsgrundlagen 1992. Frågan bör därför ställas om argumentationen för tryckfri-
het alls är relevant för yttrandefrihet i vidare mening. 

För att besvara frågan måste vi reflektera över förhållandet mellan tryckfrihet och 
yttrandefrihet. Tre huvudlinjer kan urskiljas. Enligt den första kan tryckfriheten helt 
subsumeras under begreppet yttrandefrihet. Till stöd för den uppfattningen kan på-
pekas att tryckfrihet ofta har formulerats som en självklar konsekvens av yttrandefri-
het. I Tankar om borgerliga friheten gör Peter Forsskål till exempel ingen skillnad mel-
lan ”skriffrihet” och att ”fritt få yttra sina tankar”.12 Yttrande- och tryckfrihet framstår 
som två sidor av samma sak. En andra ståndpunkt är att tryckfriheten utgör en del av 
yttrandefriheten, om än med särskilda förtecken. Håkan Strömberg har formulerat 
det som att tryckfrihet är ”en särskild form av yttrandefrihet”.13 Det skulle innebära 
att generella argument för yttrandefrihet också kan anses tillämpliga på tryckfriheten, 
även om det kan finnas särskilda skäl och omständigheter med relevans främst för 
tryckfriheten. Den tredje ståndpunkten, slutligen, är att betrakta tryck- och yttrande-
frihet som åtskilda företeelser, med skilda syften och därför med sina egna unika be-
vekelsegrunder. Till stöd för den uppfattningen kan påpekas att tryckfrihetens främs-
ta försvar är att den motverkar maktmissbruk medan någon motsvarande funktion 

 12 Ett med Forsskål samtida exempel på hur yttrande-och tryckfrihet uppfattades som två sidor 
av samma mynt återfinns i Pennsylvanias rättighetsdeklaration av 1776: ”the people have  
a right to freedom of speech, and of writing and publishing their sentiments; therefore the 
freedom of the press ought not to be restrained” (citerad i David Lange, ”The speech and 
press clause”, Texas Law Review, 2002:80, 446). Se även Larry Alexander & Paul Horton, 
”The impossibility of a free speech principle”, Northwestern University Law Review, 1984:78, 
som menar att det är ”redundant” att tala om både tryck- och yttrandefrihet.

 13 Håkan Strömberg, ”Lagen och den politiska yttrandefriheten”, Statsvetenskaplig Tidskrift, 
1968:71, 207–219.
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inte kan härledas ur den enskildes yttrandefrihet. Det skulle därför vara möjligt att 
inskränka tryckfriheten och samtidigt respektera yttrandefriheten.14 I den följande 
framställningen utgår vi från den första ståndpunkten, det vill säga att argumenten för 
tryckfrihet och yttrandefrihet i allmänhet är utbytbara. 

Vi ska här ta ställning till om den argumentation för en rätt till yttrandefrihet som 
kommer till uttryck i förarbeten och lagstiftning är rimlig. Är det möjligt att tala om 
yttrandefrihet som en individuell rättighet och samtidigt motivera den med hänvis-
ning till kollektiva intressen av det slag som fri åsiktsbildning tycks göra? Enligt den 
teoretiska uppfattning som citerades inledningsvis är detta inte möjligt; individuella 
rättigheter syftar per definition till att värna individens intressen. En slutsats skulle 
därför vara att det som i regeringsformen och tryckfrihetsförordningen kallas för en 
”rätt” till yttrandefrihet inte utgör en rättighet i egentlig mening. Till stöd för den 
tolkningen kan pekas på den uttunnade förståelsen av rättigheter som kom till uttryck 
i Grundlagsberedningens betänkande från 1970-talet, enligt vilken ”varje rättsligt 
band som läggs på maktutövningen kan sägas konstituera en rättighet” (SOU 1972:15,  
s. 154). Enligt ett sådant synsätt är yttrandefrihet en rättighet enbart i den meningen 
att det existerar rättsregler som föreskriver att offentliga myndigheter i allmänhet inte 
får ingripa i syfte att undertrycka eller bestraffa yttranden. Med andra ord har rättighe-
ter inte någon särskild status som skiljer dem från andra rättsregler som anger gränser 
för myndigheters agerande. En annan slutsats skulle vara att yttrandefriheten verkli-
gen utgör en individuell rättighet, men att de argument som anförs i Tryckfrihetsför-
ordningen och Regeringsformen, och på andra ställen, inte tillräckligt motiverar den. 
Skrivningarna om att yttrandefriheten gynnar den ”fria åsiktsbildningen” ger inte stöd 
för uppfattningen att individens rätt till yttrandefrihet säkerställer hennes individuella 
intressen. Jag ska emellertid argumentera för att motiven till yttrandefrihet som anges i 
lagstiftning och förarbeten faktiskt kan rättfärdiga en individuell rättighet. Med andra 
ord, i det följande ska jag försöka visa att det är möjligt att försvara individuella rät-
tigheter med hänvisning till kollektiva intressen. 

Fri åsiktsbildning

Utgångspunkten är att yttrandefriheten är en oundgänglig förutsättning för den fria 
åsiktsbildningen. Tankegången har en välkänd förebild i Alexander Meiklejohns upp-
fattning att yttrandefriheten erbjuder ”varje medborgare största möjliga deltagande i 
förståelsen av de problem som folket i en demokrati har att hantera”.15 Poängen med 

 14 Se Wiebke Lamer, ”Promoting the people’s surrogate: The case for press freedom as a distinct 
human right”, Journal of Human Rights, 2016:15, 3.

 15 Alexander Meiklejohn, Political freedom. The constitutional rights of the people. New York 1965, 
s. 75. Min översättning.
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yttrandefrihet består inte i det skydd som den erbjuder för den enskilde utan i de för-
delar som den erbjuder allmänheten. 

Men om yttrandefriheten främst är ett redskap för den fria åsiktsbildningen, kun-
de vi kanske lika gärna tala om en rätt till fri åsiktsbildning? Den tanken är inte helt 
främmande. Formuleringen ”rätt till fri åsiktsbildning” förekommer i Regeringskans-
liets skrift om värdegrund för statsanställda.16 Uttrycket en ”rätt till fri åsiktsbildning” 
återkommer även sporadiskt i riksdagsprotokollen.17 Enligt ett sådant språkbruk blir 
fri åsiktsbildning närmast synonymt med yttrandefrihet vilket kommer till uttryck i 
påståendet att ”fri åsiktsbildning ges sitt innehåll” genom de olika grundlagsbestäm-
melser som återfinns i Regeringsformen samt i Tryckfrihetsförordningen och Yttran-
defrihetsgrundlagen (SOU 2013:66, s. 396). Fri åsiktsbildning betyder tryck- och ytt-
randefrihet och således måste värnandet av yttrandefriheten vara detsamma som att 
värna den fria åsiktsbildningen. 

En rätt till fri åsiktsbildning ter sig dock märklig av flera skäl. Även om innebörden 
av fri åsiktsbildning sällan har diskuterats är den utifrån tidigare utredningar att förstå 
som en offentlighet som uppfyller ett antal funktioner. Särskilt framhålls att offent-
ligheten ska informera medborgarna, granska den offentliga makten och ge utrymme 
för ett fritt och allsidigt meningsutbyte. I Pressutredningen 1994 beskrevs detta som 
informations-, gransknings- och forumuppgiften. En fri åsiktsbildning förser således 
medborgarna med den information som krävs för att de självständigt ska kunna ta 
ställning i samhällsfrågor. En fri åsiktsbildning tillgodoser även behovet av granskning 
av beslutsfattare och tillåter att olika åsikter kommer till tals (SOU 1995:37 s. 11 och 
156ff ). Av detta följer att fri åsiktsbildning utgör ett tämligen omfattande fenomen, 
med avseende på de personella och andra resurser som krävs för att den ska förverk-
ligas. Enbart av den anledningen är det tveksamt om någon enskild individ rimligen 
kan ha en rätt till fri åsiktsbildning.

En annan svårighet med en rätt till fri åsiktsbildning är att den inte kan utkrävas, 
givet vissa antaganden om när det är möjligt att kräva vissa handlingar av andra. Rät-
tigheter gör det möjligt att ställa krav på andra eftersom de medför skyldighet att 
respektera och tillgodose dem. Men troligen finns det gränser för vad som kan vara 
rättigheter eftersom det är svårt eller omöjligt att utkräva vissa slags handlingar. Ett 
exempel på det är vänskap; en rätt till vänskap är absurd eftersom ett krav på vänskap 
är oförenligt med vad vänskap är. Verklig vänskap är frivillig och frivilliga handlingar 
kan inte krävas.18

 16 Regeringskansliet, Introduktion till den gemensamma värdegrunden för statsanställda. Stock-
holm 2014, s. 10

 17 Se till exempel Prot. 1994/95:55, Anf. 3 Inger Koch (M) och Prot. 1988/89:35, Anf. 9 Olle 
Svensson (S).

 18 Se Denise Réaume, ”Individuals, groups, and rights to public goods”, University of Toronto 
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Samma invändning kan riktas mot en rätt till fri åsiktsbildning, givet att fri åsikts-
bildning också väsentligen förutsätter frivilliga handlingar. Det är inte helt orimligt 
att beskriva granskandet av makten och informerandet av medborgarna som frivilliga 
handlingar i den meningen att de endast kan utföras genom inre motivation. Om det 
är riktigt, och om fri åsiktsbildning innebär just att granska makten och informera 
medborgarna, skulle en rätt till fri åsiktsbildning vara en omöjlighet. 

I stället för en rätt till fri åsiktsbildning ter det sig mer naturligt att tala om en rätt 
till yttrandefrihet och att den rättigheten motiveras av sin betydelse för den fria åsikts-
bildningen. Yttrandefriheten är ”en väsentlig förutsättning för den fria åsiktsbildning-
en”, enligt Arbetsdomstolens formulering (AD 2007 nr 20). Detta kan i sin tur tolkas 
som att yttrandefriheten vore en tillräcklig förutsättning för fri åsiktsbildning. Men så 
är knappast fallet. Det finns ingen garanti för att den samhällsgranskande funktionen 
tillgodoses av att yttrandefriheten respekteras. Det är inte heller självklart att respekt 
för yttrandefrihet ger upphov till en pluralism av åsikter och perspektiv i den allmänna 
debatten. Om det finns utrymme för brister i den fria åsiktsbildningen även om ytt-
randefriheten säkerställs kan inte yttrandefriheten vara en tillräcklig förutsättning för 
en fri åsiktsbildning. 

En rimligare tolkning är att yttrandefriheten är en nödvändig om än inte tillräck-
lig förutsättning för fri åsiktsbildning. Formuleringen en ”nödvändig förutsättning” 
användes i Utredningen om politisk information i skolan (SOU 2016:4, s. 191). Inne-
börden torde vara att informations-, gransknings- och forumuppgifterna inte kan för-
verkligas med mindre än ett lagstadgat skydd för yttrandefriheten. Uppfattat som en 
empirisk hypotes är påståendet inte orimligt. Men frågan är om det ger stöd för att 
betrakta yttrandefriheten som en individuell rättighet. 

Argumentet skulle vara att det finns skäl att värdesätta den enskildes rätt till ytt-
randefrihet, eftersom fri åsiktsbildning förutsätter yttrandefrihet och givet att det finns 
skäl att värdesätta fri åsiktsbildning. Inte heller detta argument är orimligt. Men att på-
ståendet inte är orimligt innebär förstås inte att det ger skäl för yttrandefriheten som 
individuell rättighet. Att ett fenomen är värdefullt räcker inte som grund för slutsatsen 
att det finns en rättighet till förutsättningarna för dess existens. Det finns till exempel 
goda skäl att högt värdera en fungerande rättsstat. Men det följer inte att det finns en 
rättighet till allt det som utgör en rättsstats förutsättningar. 

Kanske är argumentet helt enkelt att yttrandefriheten medför goda konsekvenser 
och att fri åsiktsbildning är ett exempel på det. Yttrandefriheten bör respekteras efter-
som den främjar en fri åsiktsbildning som kommer alla till del. Joseph Raz argumente-

Law Journal, 1988: 38, 1–41 och Andrei Marmor, ”Do we have a right to common goods?” 
Canadian Journal of Law and Jurisprudence, 2001:14, 218. Réaume menar att det är en be-
greppslig omöjlighet att vara skyldig att utföra frivilliga handlingar, medan Marmor menar att 
det vore normativt orimligt att begära dem.
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rar på ett liknande sätt när han hävdar att yttrandefriheten bör betraktas som en kol-
lektiv nyttighet i kraft av sin betydelse för demokratin.

Denna nyttighet, att leva i ett demokratiskt samhälle, som de flesta har ett enskilt intresse i 
är också en kollektiv nyttighet. Dess existens består delvis i rätten att uttrycka sin politiska 
mening fritt i offentligheten. Alltså är denna rättighet en kollektiv nyttighet, en nyttighet 
som inte enbart tillfaller de som har denna rättighet, men också allmänheten i stort.19

Raz menar alltså att yttrandefriheten, liksom andra demokratiska rättigheter, är en 
kollektiv nyttighet eftersom dess fördelar ”inte enbart tillfaller dem som har denna rät-
tighet”. Ett skäl för att respektera den enskildes yttrandefrihet är att den gynnar fler än 
den enskilde.20 Raz poäng är att skälet för en rätt till yttrandefrihet inte kan reduceras 
till dess betydelse för den enskilde rättighetsinnehavaren. 

En tolkning av den uppfattningen är att yttrandefrihetens värde främst bestäms av 
dess konsekvenser för samhället i stort. Detta är ett slags ”rättighetskonsekventialism”, 
rättigheter är motiverade såvitt de totalt sett har goda konsekvenser, inte för att de 
främjar angelägna intressen hos den enskilde. 

Raz genomför ett enkelt tankeexperiment för att illustrera argumentet. Han hävdar 
att det är bättre att leva i ett samhälle där den egna yttrandefriheten inte respekteras, 
givet att den respekteras för andra, än att leva i ett samhälle där andras yttrandefrihet 
inte respekteras och endast den egna yttrandefriheten respekteras.21 Tankeexperimen-
tet visar att yttrandefriheten har ett värde för den enskilde som går utöver värdet av att 
den egna yttrandefriheten respekteras. En liknelse är att ett välfungerande järnvägsnät 
bidrar positivt till mitt välstånd även om det vore fallet att jag inte själv kunde eller ens 
tilläts använda järnvägen. De goda konsekvenserna av andras yttrandefrihet, liksom de 
goda konsekvenserna av andras tillgång till goda järnvägar, tillfaller mig oavsett min 
egen tillgång till dessa nyttigheter.

 19 Joseph Raz, Ethics in the public domain. Oxford 1995, s. 153. Min översättning.
 20 Mot Raz ståndpunkt har Waldron (1987) invänt att det inte kan finnas rättigheter till kollek-

tiva nyttigheter som är av det slaget att de inte kan individualiseras (vilka Waldron kallar för 
”gemensamma nyttigheter”). Rättigheter förutsätter att någon har en rätt till specifik del av en 
nyttighet. Om ett demokratiskt samhälle inte kan individualiseras i denna mening, kan denna 
nyttighet därför inte utgöra en grund för individuella rättigheter. Marmor (2001) har i sin tur 
påpekat att det kan finnas rättigheter till andelar av kollektiva nyttigheter även om det inte 
finns en rätt till nyttigheten som sådan. En rättighet till jämlikt demokratiskt inflytande är en 
rättighet till en andel av en kollektiv nyttighet. Samma resonemang kan möjligen överföras till 
yttrandefriheten. Den enskildes rätt till yttrandefrihet skulle i så fall beskrivas som en jämlik 
andel av den kollektiva nyttigheten fri åsiktsbildning.

 21 Raz (1995), s. 54. Resonemanget är analogt med hur till exempel Thomas Christiano har 
argumenterat för demokratiska rättigheter i ”An instrumental argument for a human right to 
democracy”, Philosophy and Public Affairs, 2011:39(2), 142–176. Enligt honom är demokratin 
en mänsklig rättighet eftersom det finns starka belägg för att demokratiska institutioner för-
bättrar skyddet för andra och mer grundläggande mänskliga rättigheter.
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Ett sådant synsätt tycks dock oförenligt med hur vi vanligen föreställer oss vad rät-
tigheter är. Rättigheter ger upphov till skyldigheter eftersom skyldigheterna är nöd-
vändiga för att skydda vissa grundläggande intressen hos rättighetsinnehavaren. Skyl-
digheten att respektera en rättighet har följaktligen en bestämd ”riktning”; de riktar sig 
mot rättighetsinnehavaren. Men om grunden för en rättighet är att den medför goda 
konsekvenser för andra än rättighetsinnehavaren är det oklart mot vem skyldigheteten 
att respektera rättigheten ska riktas. En eventuell skyldighet att främja den fria åsikts-
bildningen kan inte likställas med skyldigheten att respektera den enskildes yttrande-
frihet. Uppfattningen att yttrandefriheten främjar fri åsiktsbildning och demokrati 
ger inte skäl för slutsatsen att andra är skyldiga mig att respektera min rätt att uttrycka 
mig. En individuell rätt till yttrandefrihet följer inte ur uppfattningen att det finns en 
skyldighet att främja fri åsiktsbildning och demokrati.

Kollektiva intressen och rättigheter

Trots de invändningar som kan riktas mot Raz argument finns det anledning att bevara 
insikten att yttrandefrihetens betydelse är större än dess betydelse för den enskilde rät-
tighetsinnehavaren. När lagstiftaren hävdar att yttrandefriheten ska säkerställa en fri 
åsiktsbildning handlar det inte enbart om den enskildes välbefinnande. För att rädda 
uppfattningen att enskildas rätt till yttrandefrihet kan motiveras av den fria åsikts-
bildningens betydelse för oss alla behöver vi därför klargöra hur detta resonemang 
skiljer sig från den rättighetskonsekventialism som avvisats i föregående avsnitt. Är det 
möjligt att försvara individuella rättigheter med hänvisning till kollektiva intressen?

Ett kollektivt intresse kan beskrivas som ett gemensamt intresse och detta kan i sin 
tur förstås på två olika sätt. En innebörd av gemensamma intressen är de utgör grupp-
intressen, det vill säga intresset att bevara eller främja egenskaper hos en grupp. Ett 
exempel på ett gemensamt intresse som utgör ett gruppintresse är självbestämmande; 
de som tillhör en grupp kan önska styra sig själva och har därför ett gruppintresse ef-
tersom det avser en egenskap hos dem som grupp. 

Det är gemensamma intressen i en annan betydelse som åsyftas i påståendet att ytt-
randefriheten kan motiveras utifrån kollektiva intressen. Innebörden är att intresset 
delas av flera personer. Att flera personer delar ett intresse utesluter inte att intresset 
avser deras personliga välbefinnande. Ett kollektivt intresse kan i den meningen för-
stås som ett intresse för var och en, som delas av många. Poängen är att en individuell 
rättighet är möjlig att motivera med hänvisning till kollektiva intressen givet att det 
är otillräckligt att hänvisa till en enskild persons intresse som grund för rättigheten. I 
fallet med fri åsiktsbildning tycks det också vara otillräckligt att hänvisa till en enskild 
persons intresse. Det är osannolikt att min rätt till yttrandefrihet kan härledas ur mitt 
enskilda intresse av en fri åsiktsbildning. En anledning är att respekten för min ytt-
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randefrihet inte framstår som nödvändig för att förverkliga en fri åsiktsbildning. En 
ytterligare anledning är att fördelarna för mig  av en fri åsiktsbildning är relativt blyg-
samma i jämförelse med de mycket omfattande resurser som krävs för att säkerställa en 
fri åsiktsbildning i samhället. Slutsatsen ter sig emellertid annorlunda om vi hänvisar 
till allas gemensamma intresse av en fri åsiktsbildning. Även om någon enskild persons 
yttrandefrihet är av marginell betydelse för den fria åsiktsbildningen, har det onekli-
gen stor betydelse om allas yttrandefrihet skulle respekteras. Dessutom tycks det inte 
längre orimligt att de fördelar som alla tillsammans åtnjuter av en fri åsiktsbildning 
kan motivera de resurser som krävs för att säkerställa den. Allas gemensamma intresse 
av fri åsiktsbildning är följaktligen tillräckligt för att tillerkänna alla en individuell rät-
tighet till yttrandefrihet.

Resonemanget undviker rättighetskonsekventialismens svårigheter eftersom argu-
mentet inte är att yttrandefriheten enbart utgör ett redskap för samhällsnyttan. Skyl-
digheten att respektera yttrandefriheten riktar sig inte mot demokratin eller den fria 
åsiktsbildningen som sådan, utan mot den enskilde. Fri åsiktsbildning är ett gemen-
samt intresse och just eftersom det är betydelsefullt för var och en kan det motivera en 
individuell rätt till yttrandefrihet.

En invändning är emellertid att det förblir oklart hur ett intresse som delas av 
många kan erbjuda skäl för en individuell rättighet. Problemet med det resonemanget 
är antagandet att något blir mer betydelsefullt bara för att det delas med andra. Men 
som bland andra David Miller22 påpekat blir inte lättviktiga eller triviala intressen mer 
betydelsefulla bara för att många har dem. Många har till exempel ett intresse av att 
titta på fotboll. Och även om det finns anledning att ta hänsyn till människors intresse 
av att titta på fotboll, finns det ingen grundläggande rättighet att få titta på fotboll ef-
tersom det underliggande intresset inte är centralt för den enskildes välbefinnande. I 
jämförelse med mycket annat är fotboll trivialt och det blir inte mindre trivialt bara 
för att många delar ett sådant intresse.

För att fri åsiktsbildning, men inte fotboll, ska kunna erbjuda en grund för en rättig-
het, måste det vara möjligt att utpeka någon relevant och icke godtycklig skillnad dem 
emellan. En skillnad är att den enskildes intresse av fri åsiktsbildning är oskiljaktigt 
från andras intresse av fri åsiktsbildning. Om vissa personers möjligheter att yttra, ut-
trycka och publicera sig begränsas, drabbar det inte bara dem utan även andra. Ett så-
dant samband mellan den enskildes och andras intressen saknas när det gäller fotboll; 
en persons fotbollsintresse kan tillgodoses även om andra personers fotbollsintresse 
inte tillgodoses. Poängen är att den utsträckning i vilken en person kommer i åtnjutan-
de av den fria åsiktsbildningens fördelar har ett samband med den utsträckning i vilken 
andra får del av dess fördelar. Om möjligheten för mig att åtnjuta en fri, granskande 

 22 David Miller, “Group right, human rights and citizenship”, European Journal of Philosophy, 
2002:2(10), 178–195.
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och allsidig offentlighet beror på om du kommer i åtnjutandet av en fri, granskande 
och allsidig offentlighet, har jag ett intresse av att du får dina intressen tillgodosedda. 
Och om det gäller för mig, gäller detsamma för dig. Allas intresse av fri åsiktsbildning 
gynnas alltså av att allas intresse av fri åsiktsbildning tillgodoses. 

Fri åsiktsbildning utgör således ett kollektivt intresse, både i den bemärkelsen att 
det utgör ett gemensamt intresse som vi delar med varandra och i den bemärkelsen att 
var och en har ett intresse av att andras intresse tillgodoses. Yttrandefriheten är en indi-
viduell rättighet eftersom den är av särskild betydelse för att värna ett i dubbel mening 
kollektivt intresse av fri åsiktsbildning.23 

Slutsatser

En individuell rätt till yttrandefrihet kan inte försvaras med hänvisning till fördelarna 
för samhället i stort. I den meningen duger det inte att som Nordencrantz utpeka 
tryckfriheten som ett ”nyttigt påfund” med avseende på olika praktiska ändamål. 
Nyttighetsargumentet kan inte förklara varför det föreligger en skyldighet som riktar 
sig mot den enskilde rättighetsinnehavaren. Samtidigt tycks yttrandefriheten ha en 
betydelse som går utöver dess betydelse för den enskilde. Den uppfattningen kommer 
till uttryck i det i Regeringsformen framförda påståendet att yttrandefriheten syftar 
till att främja ”fri åsiktsbildning”.

Här har presenterats ett försök att förena idén om yttrandefriheten som individuell 
rättighet med föreställningen att dess främsta syfte är att säkerställa en fri åsiktsbild-
ning. Den förklaring som givits är att betydelsen av yttrandefrihet, för den enskilde, 
ökar om var och en delar ett intresse av att andra får tillgång till fri åsiktsbildning. Gi-
vet att en fri åsiktsbildning avser en offentlighet som granskar makten och informerar 
medborgarna har den enskilde både ett intresse av att få del av en fri åsiktsbildning och 
ett intresse av att den kommer andra till del. Ju bättre andras intresse av fri åsiktsbild-
ning tillgodoses, desto bättre tillgodoses vårt eget intresse av fri åsiktsbildning. Fri 
åsiktsbildning är i den meningen ett kollektivt intresse som motiverar en individuell 
rätt till yttrandefrihet.

 23 Ett ytterligare villkor för att motivera en individuell rättighet med hänvisning till kollektiva 
intressen är att samma rättighet inte är möjlig att motivera enbart med hänvisning till den 
enskildes intresse, ty i så fall vore det överflödigt att alls tala om kollektiva intressen. Till 
exempel kanske akutsjukvård kan beskrivas som ett kollektivt intresse i den meningen att det 
delas av många. Samtidigt är tillgång till akutsjukvård av stor betydelse för var och en och kan 
därför lika gärna kan motiveras utifrån den enskildes intresse. I så måtto vore det överflödigt 
att hänvisa till ett kollektivt intresse för att motivera rättigheten i fråga.
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