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Politiker vill inskränka 
Politikerna i Ångerman-
land har åsikter som går 
emot tryck- och yttran-
defriheten. 

Det visar en undersök-
ning som Örnsköldsviks 
Allehanda genomfört.

Undersökningen har gjorts 
genom enkäter som skick-
ats till samtliga kommun-
fullmäktigeledamöter i 
Örnsköldsvik, Härnösand, 
Kramfors och Sollefteå 
kommun. Den har även gått 
ut till alla ledamöter i lands-
tingsfullmäktige.

Ledamöterna har fått ta 
ställning till ett antal påstå-
enden, där svarsalternati-
ven var ”instämmer helt”, 
”instämmer till viss del”, 
”instämmer inte alls” och 
”tveksam, vet ej”.

Samtliga påståenden 
är av karaktären att de in-
skränker tryck- och yttran-
defriheten. 

Resultatet är entydigt – en 
majoritet av de ångerman-
ländska politikerna har 
åsikter som går emot tryck- 
och yttrandefriheten. 

Det tydligaste exemplet 
är påståendet att sexistisk 
reklam bör förbjudas i lag. 
Där svarar hela 91 procent 
att de instämmer anting-
en helt eller delvis – trots 
att det sannolikt kräver att 
grundlagen ändras.

Nästan lika stor andel, 90 
procent, anser i någon ut-
sträckning att poliser inte 

ska få läcka innehåll ur för-
undersökningar till medier.

Minst kontroversiell är på-
ståendet att skadestånden 
för tryck- och yttrandefri-
hetsmål är allt för låga och 
därför bör höjas kraftigt. 
Där svarade 46 procent att 
de instämmer antingen helt 
eller delvis.

Liknande siffror fick på-
ståendet att postens an-
ställda bör ges rätt att vägra 
dela ut åsiktsreklam och an-
dra skrifter som propagerar 
för nazistiska, rasistiska el-
ler andra i ett demokratiskt 
samhälle stötande uppfatt-
ningar. Det stöds i någon ut-
sträckning av 49 procent.

Men resultatet, att den 
politiska majoriteten har 
åsikter som går emot ytt-

randefriheten, är inte 
unikt. Branschorganisa-
tionen Tidningsutgivarna 
(TU) drog samma slutsats 
om Sveriges riksdagspoli-
tiker efter en liknande un-
dersökning för två år sedan. 

Man konstaterade dessut-
om att motståndet mot rå-
dande tryck- och yttrande-
frihet ökat sedan samma 
undersökning år 2008.

Tryck- och yttrandefri-
heten regleras i Sverige ge-
nom två grundlagar: tryck-
frihetsförordning och ytt-
randefrihetsgrundlagen. 

Enkätundersökning
 ■ Undersökningen är en 

totalundersökning. 
 ■ Målgrupp är samtliga 

ordinarie ledamöter (inte 
ersättare) i Kramfors-, Sol-
lefteå-, Härnösand-, Örn-
sköldsviks kommunfullmäk-
tige, riksdagsledamöter 
från dessa kommuner, samt 
landstingsfullmäktige.

 ■ Om man slår ihop antalet 
ledamöter i de undersökta 
församlingarna är den totala 
populationen 266 förtroen-
devalda politiker. 17 av dessa 
är valda både till landstinget 
och till den egna kommunen. 

Detta innebär att enkäten 
sammanlagt har skickats till 
249 personer.

 ■ Frågeformuläret innehål-
ler ett antal påståendefrå-
gor med svarsalternativen 
instämmer helt, instämmer 
delvis, instämmer inte alls el-
ler tveksam, vet ej. Samtliga 
påståenden är av karaktären 
att de inskränker tryck- och 
yttrandefriheten.

 ■ Totalt har 174 ledamöter 
(70 procent) valt att besvara 
enkäten.

 ■ Undersökningen har ge-
nomförts under perioden 22 
augusti till 9 december, 2012.

FAKTA

Elvy Söderström: ”Enkäter är enkäter”
ÖRNSKÖLDSVIK
Det finns utrymme för 
förbättring i lokalpo-
litikernas kunskap om 
tryck- och yttrandefri-
het.

Så kommenterar kom-
munstyrelsens ordföran-
de Elvy Söderström (S) 
enkätresultatet. 

Kommunstyrelsen ansva-
rar för att i början av en 
mandatperiod ge politiker 
utbildning om olika lag-
stiftningar. Det inkluderar 
frågor som rör tryck- och 
yttrandefriheten. 

– Jag vet inte exakt hur 
detaljerad utbildningen är 
kring de frågor som enkä-
ten tar upp. Fokus ligger 
på de delar som kommer 
beröra politikerna i deras 
uppdrag, till exempel om 

offentlighetsprincipen och 
meddelarfrihet, Elvy Sö-
derström (S), kommunsty-
relsens ordförande.

Hon säger att kunskapen 
om tryck- och yttrandefri-
het är god bland kommu-
nens politiker på de områ-
den det berör deras verk-
samhet. 

– När det gäller övriga 
områden vet jag inte hur 
kunskaperna ser ut. Men 
min allmänna uppfattning 
är att var och en har en egen 
skyldighet att sätta sig in 
i saker och ting. Det gäller 
politiker lika väl som jour-
nalister, säger Elvy Söder-
ström.

Att majoriteten av lokal-
politikerna har åsikter som 
går emot tryck- och yttran-

defriheten ser hon inte allt 
för allvarligt på.

– Enkäter är enkäter 
och det kan ofta vara trix-
igt. Grundlagarna är vikti-
ga och de bör alla känna till, 
men några slutsatser från 
det här är svåra att dra. Fast 
visst finns det alltid utrym-
me för förbättring, säger 
Elvy Söderström.

Men att det vore kommun-
styrelsen som bär det yt-
tersta ansvaret för politi-
kernas kunskap om tryck- 
och yttrandefrihet håller 
hon inte med om. 

– Jag anser att det främ-
sta ansvaret ligger hos in-
dividerna. Det är viktigt att 
man är ambitiös, säger Elvy 
Söderström.

ERIK SJÖLANDER

Elvy Söderström säger att kunskapen om tryck- och yttrandefriheten bland kommunens politi-
ker är god. ”Var och en har en egen skyldighet att sätta sig in i saker och ting”, säger hon.

��■Entydigt resultat i unik enkät

Skadestånd i tryck- och yttrandefrihets-
mål är allt för låga och bör därför höjas 
kraftigt.
Besvarad av 168 (90%) Ej besvarad av 19 (10%)

 Instämmer helt  21  13%
 Instämmer till viss del  56 33%
 Instämmer inte alls  14 8%
 Tveksam, vet ej 77 46%
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