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 yttrandefriheten

Experten: ”Resultatet är mycket allvarligt”
Att majoriteten av  
Ångermanlands politi-
ker har åsikter som går 
emot tryck- och yttran-
defriheten är problema-
tiskt, anser experter.

– Det största ansvaret 
har vi som jobbar inom 
och med media, säger 
Per Hultengård, vd för 
branschorganisationen 
Tidningsutgivarna (TU). 

Nils Funcke är frilansjour-
nalist och expert på tryck- 
och yttrandefrihet. Han 
har skrivit flera böcker i 
ämnet och suttit som se-
kreterare i Yttrandefrihets-
kommittén.

– Resultatet av er under-
sökning är mycket allvar-
ligt. Frågan är om det be-
ror på okunskap eller om 
man faktiskt har motsatta 

åsikter. Om det handlar om 
okunskap så är det värre. 
Det är bättre om man bil-
dat sig en uppfattning som 
man kan argumentera för 
än att man bara är okunnig, 
säger han.

Han säger att tryck- och 
yttrandefriheten är ett fun-
dament i ett demokratiskt 
samhälle som det inte får 
slarvas med.

– Den är ett sätt för med-
borgare att kontrollera hur 

politiker sköter sina upp-
drag. Den kunskapen kan 
man sedan ha i åtanke när 
man går och röstar. Men 
yttrandefriheten ska också 
förhindra att individer ut-
sätts för rättsövergrepp, sä-
ger Nils Funcke.

Han säger att det faller på 
kommun- och landstings-
styrelserna att se till att po-
litiker och tjänstemän får 
utbildning om yttrandefri-
het.

– Ja, inte minst för att 
man riskerar att straffas om 
ens okunnighet leder till att 
man gör fel. Till exempel 
om man gör efterforskning-
ar när någon läckt uppgifter 
genom meddelarfriheten, 
säger han.

Hos TU, som gjorde sam-
ma undersökning bland 

landets riksdagsledamöter, 
har man liknande uppfatt-
ning om resultatet. 

– Det är lätt att vara för 
tryck- och yttrandefrihet 

sådär i största allmänhet, 
men när den ställs mot an-
dra intressen man också 
tycker är viktiga gäller det 
att stå upp för den, säger 
Per Hultengård.

Han håller med Nils 
Funcke om att politiker bär 
ett ansvar att informera om 
tryck- och yttrandefrihet. 

– Men det största ansva-
ret tycker jag att vi som job-

bar inom och med medier 
har. Det är upp till oss att 
förklara varför det är viktigt 
med tryck- och yttrandefri-
het, säger Per Hultengård.

Att det skulle råda någon 
allvarlig risk för att yttran-
defriheten kommer att in-
skränkas tror han nödvän-
digtvis inte.

– Jag är ändå optimist. 
Om man vänder på varje 
fråga i enkäten och frågar 
vad den skulle innebära för 
tryck- och yttrandefrihe-
tens utövande så tror jag att 
de flesta funderar ett varv 
till. Och vi ska inte gräva 
ner oss, tryck- och yttran-
defriheten står stark i Sve-
rige, men vi måste alla stå 
upp för och försvara den.

MARCUS MELINDER

marcus.melinder@allehanda.se

Nils Funcke är expert på 
tryck- och yttrandefrihet. Han 
ser allvarligt på resultatet av 
Örnsköldsviks Allehandas 
enkät.   FOTO: PRESSBILD 

Trots undersökningens resul-
tat tror inte Per Hultengård 
att det råder någon allvarlig 
risk för att yttrandefriheten 
skulle komma att inskränkas.
 FOTO: PER MYREHED

Postens anställda bör 
ges rätt att vägra dela ut 
åsiktsreklam och andra 
skrifter som propagerar 
för nazistiska, rasistiska 
eller andra i ett demokra-
tiskt samhälle stötande 
uppfattningar.
Besvarad av 167 (89%)  
Ej besvarad av 20 (11%)

 Instämmer helt  39  23%
 Instämmer till viss del  44 26%
 Instämmer inte alls  66 40%
 Tveksam, vet ej 18 11%

Poliser skall inte få läcka 
till medierna om innehål-
let i förundersökningar.
Besvarad av 170 (91%)  
Ej besvarad av 17 (9%)

 Instämmer helt  117  69%
 Instämmer till viss del  35 21%
 Instämmer inte alls  6 4%
 Tveksam, vet ej 12 7%

Sexistisk reklam bör  
förbjudas i lag.
Med sexistisk reklam avses reklam 
som framställer kvinnor eller män 
som rena sexobjekt och som kan an-
ses kränkande.
Besvarad av 174 (93%)  
Ej besvarad av 13 (7%)

 Instämmer helt  106  61%
 Instämmer till viss del  53 30%
 Instämmer inte alls  9 5%
 Tveksam, vet ej 6 3%

NILS FUNCKE: 

”Frågan är om det be-
ror på okunskap eller 
om man faktiskt har 
motsatta åsikter.”
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