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Abstract 

Political tolerance is defined as the willingness to tolerate political ideas, actions, or practices 

of others that one disapproves of or finds objectionable. Tolerance is considered an 

indispensable democratic virtue. Contemporary debate in liberal, pluralistic societies covers a 

variety of controversies regarding tolerance as a concept, its exact meaning as well as its 

practical boundaries. Other factors such as different perceived threats by the majority group 

lower tolerance towards minority groups even in democratically stable countries. Sweden as a 

state rest on a strong liberal democratic foundation with emphasis on individual freedom and 

dignity as well as to the idea of political equality. Meanwhile, Sweden is confronted with 

increasing intolerant attitudes and public expressions of intolerance towards immigrants as 

well as other minority groups. Another consequence is hesitation among citizens to publicly 

express their opinions and a sense of self-censorship. Thus, the state fails to guarantee all 

individuals their equal right to political freedom and self-determination. 

 

Although previous research has recognized the challenge of balancing political tolerance with 

other democratic values such as equality and autonomy, no such study has yet been 

conducted. This thesis is a contribution to the field of research. The aim is to empirically 

study how tolerance is expressed from a liberal democratic perspective on freedom of 

expression and thought towards three minority groups in Sweden: Jews, the Saami people, 

and Muslims. Applying a qualitative, comparative method, the thesis analyses how tolerance 

is expressed in media based on three liberal democratic core values: participation, autonomy, 

and equality. The chosen method provides a deeper understanding of how toleration is 

expressed towards each minority group. It also shows how the minority groups equal right to 

freedom of expression and thought is perceived. The results show that each minority group 

provides a different perceived threat in which toleration towards them are affected. The 

results therefore questions if there is an indication of a difference in the perception of citizens 

equal right to freedom of expression and thought in Sweden as a liberal democratic, pluralistic 

state. 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

Tolerans beskrivs vara ett kärnvärde för liberalismen. Det vilar på en traditionell uppfattning 

av att vara en demokratisk dygd, vilket styr såväl den liberala politikens konstitution som 

praktiska genomförande. Definitionen är viljan att stå ut med eller tillåta andras handlingar 

som man själv ogillar och skulle vilja förhindra.1 Politisk intolerans innebär motsatsvis 

oviljan att stå ut med obehagliga idéer och grupper. Synen på toleransens gränser är omstritt.2 

Omdebatterat är hur rätten och värdet av individuell frihet förhåller sig vid konflikt med andra 

demokratiska värden såsom människors lika värde och jämlikhet.3 Demokratins dilemma 

genom toleransen, och ett av de viktigaste hindren för demokratisk utveckling, är att 

tillgodose politisk frihet för alla.4 

Sveriges demokratiska utveckling beskrivs som komplex. Sveriges demokrati bygger på fri 

åsiktsbildning och respekt för den enskilda människans frihet och värdighet, där alla 

människors lika värde ska respekteras. Mångfald av synsätt, åsikter och perspektiv har 

historiskt samexisterat i Sverige utifrån idén om politisk jämlikhet.5 Utöver detta är det 

rättsliga skyddet för yttrandefriheten starkt.6 I Regeringsformen återges yttrandefriheten som 

att i tal, skrift eller på annat sätt uttrycka tankar, åsikter och känslor. Där framförs även 

friheten att ta del av andras yttranden.7 Motsvarande rättighet återfinns i Europakonventionen 

artikel 108 som är inkorporerad i svensk lag.9 Enligt lagen har alla medborgare samma 

rättigheter, men visar sig detta i praktiken vara normen? Är olika minoriteters rättigheter lika 

accepterat i den samhälleliga debatten?  

 
1 Johannes Drerup och Michael Kühler. ”The Politics and Ethics of Toleration: Introduction.” Critical Review of 
International Social and Political Philosophy 24, no. 1 (2021): 1.  
2 James L. Gibson. ”Political Intolerance in the Context of Democratic Theory”. I The Oxford Handbook of 
Political Science, red. Robert E. Goodin. (New York: Oxford University Press, 2011), 412. 
3 Glen Newey. Toleration in Political Conflict. (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), 3. 
4 Gibson, ”Political Intolerance in the Context of Democratic Theory”, 410. 
5 Kulturdepartementet. Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Stockholm: 
Kulturdepartementet, 2016, 
https://www.regeringen.se/4aee39/contentassets/0be1b45cd781476494e91d92824deb4d/nationell-plan-
mot-rasism-liknande-former-av-fientlighet-och-hatbrott (Hämtad: 2022-01-31), 14. 
6 Iain Cameron. An Introduction to the European Convention on Human Rights, 8e uppl. (Uppsala: Iustus, 2018), 
135. 
7 SFS 1974:152 Kungörelse om beslutad ny regeringsform, 2 kap. 1§ 1p. 
8 European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 1950. 
9 SFS 1974:152 Kungörelse om beslutad ny regeringsform, 2 kap. 19§. 

https://www.regeringen.se/4aee39/contentassets/0be1b45cd781476494e91d92824deb4d/nationell-plan-mot-rasism-liknande-former-av-fientlighet-och-hatbrott
https://www.regeringen.se/4aee39/contentassets/0be1b45cd781476494e91d92824deb4d/nationell-plan-mot-rasism-liknande-former-av-fientlighet-och-hatbrott
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Sverige som strävar efter att vara en liberaldemokratisk stat har kritiserats internationellt för 

att värdera yttrande- och åsiktsfrihet för högt, och inte göra tillräckligt för att motverka 

intolerans.10 Sveriges förhållning till civila och politiska rättigheter av individers och 

minoriteters skydd mot staten konstateras vara starkt skyddade.11 En samtida demokratisk 

utmaning består dock i medborgares föreställning om att vissa meningsmotståndares 

rättigheter borde begränsas.12 Bland tänkbara meningsmotståndare återfinns 

minoritetsgrupperna samer, judar och muslimer. Minoritetsgrupp menas i sammanhanget inte 

tillhöra majoritetssamhället. Det uttrycks även en ökad självcensur, där majoriteten upplever 

att de inte kan uttrycka sig öppet.13 Konflikten består således dels av begräsningar att föra 

demokratiska samtal och fritt uttrycka sin åsikt i samhället. Dels uppfattas inte alla 

medborgare ha likvärdiga fri-och rättigheter. Motstridigheterna leder till funderingen kring 

hur toleransen, liberaldemokratins kärna, egentligen visar sig i samhället gentemot samer, 

judar och muslimer. För att ta reda på hur toleransen verkligen uttrycks gällande synen på 

gruppernas rättigheter, blir media som folkopinionens skapare och spridare därför ett forum 

av intresse att undersöka. 

Tidigare forskning har inte studerat och jämfört hur tolerans uttrycks och förhåller sig till 

svenska minoritetsgruppers lika rätt till yttrande-och åsiktsfrihet. Uppsatsen avser att bidra till 

denna forskningslucka. Utifrån det liberaldemokratiska perspektivet är syftet att empiriskt 

studera hur toleransen uttrycks i en nationell kontext gentemot samer, judar och muslimer. 

Metoden är en kvalitativ, komparativ textanalys av ledarartiklar som operationaliseras utifrån 

liberaldemokratiska kärnvärden: deltagande, autonomi och jämlikhet. Resultaten redogör för 

att toleransen skiljer sig mellan grupperna. Den främsta orsaken som påverkar toleransnivån 

är olika uppfattningar av hot. Studien uppmärksammar även vissa likheter och skillnader i 

toleransens uttryck gentemot grupperna. Studiens resultat ifrågasätter huruvida etablerade 

normer indikerar för en skillnad i synen på alla medborgares lika rätt till yttrande-och 

åsiktsfrihet. En annan indikation är om det i så fall anses finnas en rangordning mellan 

 
10 European Commission against Racism and Intolerance. Ecri Report on Sweden (fifth monitoring cycle). 
(Strasbourg: Council of Europe), 2018. https://rm.coe.int/fifth-report-on-sweden/16808b5c58 (Hämtad: 2022-
02-01), 10. 

11 V-Dem Institute. Country Brief Sweden. (Göteborg: Göteborgs universitet), 2016. https://www.v-
dem.net/media/publications/country_brief_sweden.pdf (Hämtad: 22-03-28), 5. 

12 Sten Widmalm och Thomas Persson. Hot mot det öppna samhället: otrygghet, självcensur och politisk 
intolerans. Göteborg: SOM-institutet, 2022. https://www.gu.se/sites/default/files/2022-
03/Hot%20mot%20det%20öppna%20samhället%20-%20Sten%20Widmalm.pdf (Hämtad: 2022-03-30), 7. 
13 Widmalm och Persson, Hot mot det öppna samhället: otrygghet, självcensur och politisk intolerans, 16. 

https://rm.coe.int/fifth-report-on-sweden/16808b5c58
https://www.v-dem.net/media/publications/country_brief_sweden.pdf
https://www.v-dem.net/media/publications/country_brief_sweden.pdf
https://www.gu.se/sites/default/files/2022-03/Hot%20mot%20det%20öppna%20samhället%20-%20Sten%20Widmalm.pdf
https://www.gu.se/sites/default/files/2022-03/Hot%20mot%20det%20öppna%20samhället%20-%20Sten%20Widmalm.pdf
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medborgares rättigheter. Indikationer som strider mot liberaldemokratins grunder om alla 

individers lika rätt till fritt yttrande och fri åsiktsbildning. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att studera toleransens uttryck i en nationell kontext utifrån ett liberaldemokratiskt 

perspektiv som betonar alla individers lika rätt till yttrande-och åsiktsfrihet. Toleransen 

kommer analyseras gentemot minoritetsgrupperna judar, samer och muslimer. 

Minoritetsgrupper menas i sammanhanget inte tillhöra majoritetssamhället. Första 

frågeställningen som avses att besvaras är hur visar sig toleransens uttryck i Sverige gentemot 

judar, samer och muslimer utifrån liberaldemokratiska värden om individers yttrande-och 

åsiktsfrihet? Att studien analyserar flera grupper möjliggör för en jämförelse som kan påvisa 

likheter och skillnader i toleransens uttryck gentemot grupperna. Uppsatsens andra 

frågeställning är därför vilka likheter och skillnader visar sig mellan grupperna?   

1.3 Tidigare forskning 

1.3.1 Demokrati och mänskliga rättigheter 

Begreppet demokrati är en sammansättning av grekiskans ”demos” (folket) och ”kratein” 

(härska).14 Demokratins ursprung hänvisas till antika Grekland. Nutida uppfattning om 

demokrati innefattar många idéer såsom folksuveränitet, jämlikt medborgarskap, skydd för 

minoriteter, yttrandefrihet och tolerans mot oliktänkande.15 Den politiska makten är på så sätt 

skyldiga att respektera samtliga medborgares rättigheter.16 Donnelly menar att ”demokrati” 

lätt sammanförs synonymt med ”egalitär”. Något demokrati och mänskliga rättigheter har 

gemensamt är ett engagemang för idealet om lika politisk värdighet för alla. 17 I mån av 

förverkligande för de flesta mänskliga rättigheter anses demokratin dock bara bidra 

villkorligt. Trots att demokrati och mänskliga rättigheter inte står i direkt konflikt mellan 

varandra, förklaras de ofta peka i olika riktningar och förenas därför inte per automatik.18 

Två väsentliga komponenter i moderna demokratier är folksuveränitet (ett tillstånd där folket 

utövar yttersta kontroll över sin regering) och rätten för varje medborgare att delta i 

 
14 Jörgen Hermansson och Ingrid Jacobsson. Demokrati och mänskliga rättigheter: Antologi. (Stockholm: 
Hjalmar och Jörgen, 1998), 13.  
15 Hermansson och Jacobsson, Demokrati och mänskliga rättigheter: Antologi, 11. 
16 Ibid, 12. 
17 Jack Donnelly. Universal Human Rights in Theory and Practice. 3e uppl. (Ithaca: Cornell University Press, 
2013), 222. 
18 Donnelly, Universal Human Rights in Theory and Practice, 223. 
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samhällets kollektiva beslutsprocess.19 Vad som stärker demokratin mot andra styrelseskick är 

att den vilar på ett grundläggande antagande om en inneboende jämlikhet i bemärkelse av 

frihet.20 Personliga friheter betonas och är av stort värde för att bibehålla en demokratisk 

ordning i praktiken. Därför anses demokratin vara den bästa lösningen av anledningen att den 

maximerar möjligheterna till självbestämmande.21 Organisering av det kollektiva och 

offentliga utövandet av makt inom demokratin sker på grundval av en princip om att beslut 

som påverkar ett kollektivs välbefinnande ska bedömas som ett resultat av fri och förnuftig 

deliberation mellan individer som betraktas som både moraliska och politiska jämlikar.22 

1.3.2 Pluralism och lika rättigheter i ett demokratiskt samhälle 

Pluralismen innebär föreställningen om acceptans och legitimitet av olika värderingar, 

kulturer och levnadssätt.23 Idén om moralisk jämlikhet är ständigt omdebatterat. En allmän 

enighet i debatten är att det betyder en formell rätt för varje individ att delta i processen där 

kollektiva frågor beslutas. Rätten till lika deltagande innefattar inte bara rösträtt. Det 

inkluderar också lika rätt för varje individuell medborgare att delta i den diskussion som den 

allmänna opinionen bildas av.24  

Teorier om pluralism fokuserar på medvetenhet, hänsyn och institutionalisering av olikheter, 

oenighet och ”gruppliv” under statlig nivå. Det pluralistiska perspektivet beskrivs ha sin 

grund i ett centralt empiriskt såväl som filosofiskt påstående: acceptans av legitimiteten hos 

olikheter.25 Pluralism avser att kritisera statens struktur och grunden för statens auktoritet. 

Staten och politiska institutioner erkänner därför skillnader i det civila samhället, men 

undviker enhetlig singularitet på statlig nivå. Hur staten ska formas har det aldrig funnits en 

enhällig uppfattning om.26 Det centrala är ståndpunkten om att olikheter samt konflikter om 

dessa olikheter ska välkomnas och inte undvikas.27 Pluralismen går bortom enbart ett 

erkännande av mångfald till frågan om hur sådan skillnad ska kommuniceras och engageras. 

 
19 James Weinstein. ”Extreme Speech Under International and Regional Human Rights Standard.” I Extreme 
Speech and Democracy, red. Harvey Weinstein och Ivan Hare (New York; Oxford: Oxford University Press, 
2009), 25. 
20 Robert Dahl. Democracy and its Critics. (New Haven: Yale University Press, 1991), 97. 
21 Dahl, Democracy and its Critics, 102. 
22 Seyla Benhabib. The Claims of Culture: Equality and Diversity in the Global Era. (Princeton: Princeton 
University Press, 2018), 105. 
23 David Schlosberg.”The Pluralist Imagination.” I The Oxford Handbook of Political Theory, red. John S. Dryzek, 
Bonnie Honig och Anne Phillips (Oxford: Oxford University Press, 2008), 143. 
24 Weinstein, ”Extreme Speech Under International and Regional Human Rights Standard”, 27. 
25 Schlosberg, ”The Pluralist Imagination”, 144. 
26 Ibid, 145–146. 
27 Ibid, 151. 
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Värderingar och identiteter kan vara jämförbara. Även om värderingar inte kan delas är det 

viktigt att skillnaderna ska förstås.28 

Det problematiska beskrivs vara en alltför långtgående pluralism, bland annat kulturell 

pluralism, då det försvårar möjligheten att lösa demokratiska konflikter. Konflikten kan bestå 

i konkurrerande grundläggande frågor såsom livsåskådning. En konsekvens av detta är att 

minoriteten inte accepterar majoritetsbeslut. Det riskerar påverka tilliten och 

kommunikationen mellan medborgare.29 Samspelet mellan pluralism och liberalism är därför 

inte helt oproblematisk. En liberalt uppbyggd stat med liberala institutioner strävar efter att 

kunna tillämpas universellt. Kritiken mot den liberala staten är att den då ignorerar 

gruppskillnader och de intressekonflikter som pluralismen vill uppmuntra.30 

1.3.3 Sveriges demokratipolitik och intolerans 

Principen om alla människors lika värde är Sveriges demokratipolitiska grund. Det medför 

kravet om allas lika möjlighet till inflytande, vilket innebär rätten till deltagande i samhällets 

beslutsprocesser och opinionsbildning.31 Komplexiteten är skilda uppfattningar om 

demokratins innebörd och vad demokratin kräver. Olika tolkningar kan antingen förena 

människor i en gemensam strävan för den ”rätta” tolkningen, eller strida om 

tolkningsföreträde. En konflikt som uppstår i samband med detta är en oenig uppfattning om 

hur begreppen jämlikhet, frihet och rättvisa ska definieras. Att då gemensamt komma överens 

om synen på demokratin blir svårt eftersom demokratiidealet styrs utifrån föreställningen om 

vad demokratin innebär, vad demokratin eftersträvar och vad som hotar demokratin.32 På så 

sätt uppstår ett ömsesidigt beroende mellan individers möjligheter till inflytande och 

respekten för mänskliga rättigheter, genom förutsättningen att individen ska kunna uttrycka 

sin åsikt och bilda opinion.33 Nutida hinder förklaras vara förändringar i befolkningens 

värderingar och normer.34  

Arbetet för säkerställandet av mänskliga rättigheter sker i enlighet med Sveriges 

internationella åtaganden som hänvisas till FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna, Konventionen för avskaffande av alla former av rasdiskriminering (CERD) och 

 
28 Ibid, 150. 
29 SOU 2004:49. Engagemang, mångfald och integration. Om möjligheter och hinder för politisk jämlikhet, 217. 
30 Schlosberg, ”The Pluralist Imagination”, 145. 
31 SOU 1990:44. Demokrati och makt i Sverige, 12. 
32 SOU 1999:77, Demokrati och medborgarskap, 162-163. 
33 Skr. 2013/14:61 En politik för en levande demokrati, 5. 
34 Ibid, 6. 
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Europakonventionen (EKMR).35 I samtliga dokument framförs principen om allas rätt till lika 

rättigheter utan åtskillnad av något slag.36 Intoleransens närvaro förhindrar att Sverige 

säkerställer efterlevnaden, och är därför ett viktigt motiv för att motverka intolerans.37 

Intolerans sammanförs i nationell kontext med begreppet främlingsfientlighet. Definitionen är 

en ”generaliserad intolerans” som kan avse biologisk alternativt kulturell rasism eller som 

religiös intolerans. En främling förknippas ofta med personer med ursprung i andra länder. 

Svenska minoritetsgrupper såsom samer och judar har däremot också uppfattats som 

främlingar historiskt.38 Främlingsfientligheten kan visas genom negativa attityder, förakt eller 

rent av hat mot grupper. Antisemitism, islamofobi och rasism mot samer är några former av 

främlingsfientlighet.39 Detta krockar med svensk kultur som rymmer en stor mångfald och har 

utvecklats i samspel med omvärlden.40  

Rasismen mot samer är starkt präglat av Sveriges koloniala historia samt rasbiologiska 

samepolitik som fördes under 1800-talet. Diskrimineringen av samer började som en 

spridning av idéer om samers kultur som ”lägre”. Samtidigt utvecklades synen om skilda 

raser, och samer betraktades som den ”underlägsna rasen” mot den övriga befolkningen.41 

Samtida rasism mot samer uppges vara svår att fånga in i ett enda begrepp. Fortsatt okunskap 

om samisk kultur och historia försvårar arbetet med att motarbeta fördomar och förakt mot 

samer ytterligare. Det råder också brist på forskning om hatbrott mot och diskriminering av 

samer.42 Forskning som berör samepolitikens historia skiljer sig från forskning om 

exempelvis antisemitism eftersom något motsvarande ”anti”-begrepp saknas i samers fall. 

Effekterna av rasism mot samer går inte att fastställa då forskningen inte kan bestämma i 

vilket sammanhang det ska benämnas eller beskrivas i Sverige.43  

 
35 SOU 2012:74. Främlingsfienden inom oss, 215; Kulturdepartementet. Nationell plan mot rasism, liknande 
former av fientlighet och hatbrott, 9. 
36 Universal Declaration of Human Rights, 1948; International Convention on the Elimination of All Forms of 
Racial Discrimination, 1965; European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms, 1950. 
37 SOU 2012:74. Främlingsfienden inom oss, 49. 
38 Ibid, 12. 
39 Ibid, 58. 
40 Ibid, 14–15. 
41 Samer.se. Samepolitik i rasismens tidevarv (Samer.se), 2022. https://www.samer.se/3598 (Hämtad: 2022-04-
26). 
42 Forum för levande historia. Rasism i Sápmi idag (Forum för levande historia), 2022. 
https://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/olika-former-av-intolerans/rasism-mot-av-samer/rasism-i-
sapmi-idag (Hämtad: 2022-03-29).  
43 Martin Ericsson. Historisk forskning om rasism och främlingsfientlighet-en analyserande översikt. (Stockholm: 
Forum för levande historia, 2016). 

https://www.samer.se/3598
https://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/olika-former-av-intolerans/rasism-mot-av-samer/rasism-i-sapmi-idag
https://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/olika-former-av-intolerans/rasism-mot-av-samer/rasism-i-sapmi-idag
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Förintelsens effekter förklaras ha bidragit till att antisemitism förnekades i svensk politisk 

kultur. Därav är svensk forskning om antisemitismens omfattning begränsad,44 då 

antisemitism som fenomen vanligtvis inte är det primära studieobjektet. Antisemitismen 

benämns i studier men undersöks inte vidare då det blir ”ett fokus bland många”.45 Sveriges 

”förnekelsekultur” beskrivs vara en konstruktion av den nationella självbilden under 

efterkrigstiden, där eliminering av det förflutna samarbetet med nazistregimen och rasbiologi 

resulterade i att problemet ombildades till något främmande och osvenskt.46 Samtida 

antisemitiska former beror till stor del på historiska föreställningar, ideologier samt 

ekonomiska-, sociala- och politiska förändringsprocesser. Anklagelser förs om lojalitet mot 

”den egna gruppen” vilket menas vara till staten Israel.47 Uttalanden som skuldbelägger judar 

för Israels agerande i Israel-Palestinakonflikten hänförs till antisemitiska attityder.48 Ett 

problem med antisemitiska yttranden är att de extrema formerna uppmärksammas som 

antisemitiska, medan de mer måttfulla uttrycken förblir osynliga. Tendensen att betrakta 

antisemitismen som osvenskt påverkar problematiken ytterligare.49  

Islamofobins effekter är att det leder till negativa övergeneraliseringar där alla muslimer 

tillskrivs ståndpunkter och beteenden som enbart vissa muslimer har.50 Ett exempel är 

framställningen av alla muslimer som terrorister, trots att majoriteten tar avstånd från 

terrorism. Övertygelsen om att muslimer är emot demokrati är ett annat exempel.51 Till 

skillnad från problematiken som framkommit gällande judar och samer beskrivs Sveriges 

fokus på islam och muslimer som stort. Muslimer har länge utsatts för nedsättande 

 
https://www.levandehistoria.se/sites/default/files/material_file/historisk_forskning_om_rasism_och_framling
sfientlighet_i_sverige.pdf. (Hämtad: 2022-03-25), 63. 
44 Henrik Bachner. ”Political Cultures of Denial? Antisemitism in Sweden and Scandinavia”. I Politics and 
Resentment: Antisemitism and Counter-Cosmopolitanism in the European Union, red. Lars Rensmann och Julius 
H. Schoeps, Volume 14 (Leiden; Boston: Brill, 2011), 331. 
45 Karin Kvist Geverts. ”Antisemitism in Sweden: A Neglected Field of Research?”. I Antisemitism in the North: 
History and State of Research, red. Jonathan Adams och Cordelia Hess (Berlin; Boston: De Gruyter, 2020), 197. 
46 Bachner, ”Political Cultures of Denial? Antisemitism in Sweden and Scandinavia”, 354. 
47 Henrik Bachner och Pieter Bevelander. Antisemitism i Sverige- En jämförelse av attityder och föreställningar 
mellan 2005 och 2020. (Stockholm: Forum för levande historia), 2021. 
https://www.levandehistoria.se/sites/default/files/material_file/rapport-antisemitism-i-sverige-2020.pdf 
(Hämtad: 2022-02-23), 24–25. 
48 Bachner och Bevelander, Antisemitism i Sverige- En jämförelse av attityder och föreställningar mellan 2005 
och 2020, 27. 
49 Karin Kvist Geverts, ”Antisemitism in Sweden: A Neglected Field of Research?”, 200. 
50 Mattias Gardell. ”What’s Love Got to do With it?”: Ultranationalism, Islamophobia and Hate Crime in 
Sweden.” Journal of Religion and Violence 3, no. 1 (2015), 97. 
51 Klas Borell. Islamofobiska fördomar och hatbrott: En kunskapsöversikt. SST:s skriftserie Nr. 1 (2012): 16. 

https://www.levandehistoria.se/sites/default/files/material_file/historisk_forskning_om_rasism_och_framlingsfientlighet_i_sverige.pdf
https://www.levandehistoria.se/sites/default/files/material_file/historisk_forskning_om_rasism_och_framlingsfientlighet_i_sverige.pdf
https://www.levandehistoria.se/sites/default/files/material_file/rapport-antisemitism-i-sverige-2020.pdf
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kommentarer genom att uppfattas representera något som är radikalt annorlunda.52 Islamofobi 

förklaras ofta jämföras med antisemitism.53 Associationen med våld och konflikter 

sammanför muslimer och islam med problem. Muslimer såväl som islam anses vara 

problemet oavsett om de är offren eller förövarna. Vanligt förekommande är framställningen 

av muslimer som ett kollektiv som berövats individualism. Föreställningen fokuserar även på 

problem, våld och patriarkala kulturella seder.54 Muslimska män demoniseras som aggressiva 

och förtryckande. Männen har ett maktövertag och hög handlingskraft, medan kvinnor 

betraktas som förtryckta och i behov av befrielse.55  

2. Teori 

2.1 Liberaldemokrati 

Locke var en tidig förespråkare för liberalism. Förespråkandet av individualism och tolerans 

uttrycks genom föreställningen att varje människa är ägare till ”sin egen person”. Statens roll 

betonas vara att respektera varje persons rätt till sina egna tankar och åsikter. Lockes starka 

ståndpunkt om individers yttrande-och åsiktsfrihet sträckte sig så långt att han ansåg det vara 

rättfärdigat av medborgare att göra uppror ifall kränkning av dessa rättigheter skedde.56 

Ett viktigt värde inom liberaldemokratin är delaktighet genom deliberation. Rätten för varje 

individ att få delta och inkluderas i beslutsfattandet är en fundamental grundsten, då det ställer 

krav på att motivera beslut som fattas av medborgare och deras företrädare. Det deliberativa 

perspektivet belyser varje individ som en autonom aktör som deltar i förvaltningen av 

samhället, antingen direkt eller genom sina företrädare.57 Yttrandefriheten som handling 

syftar till att uppmärksamma något för en bred publik.58 Uppfattningen om deliberationens 

huvudsakliga syfte skiljer sig åt. Vissa anser att det, utöver att kräva försvarbara beslut, 

 
52 Bevelander och Otterbeck. ”Islamophobia in Sweden: Politics, Representations, Attitudes and Experiences”. I 
Islamophobia in the West: Measuring and Explaining Individual Attitudes, red. Marc Helbling (London: 
Routledge, 2012), 70. 

53 Bevelander och Otterbeck. ”Islamophobia in Sweden: Politics, Representations, Attitudes and Experiences”, 
71. 
54 Ibid, 74. 
55 Gardell, ”What’s Love Got to do With it?”, 97. 
56 Hermansson och Jacobsson, Demokrati Och Mänskliga Rättigheter: Antologi, 46. 
57 Amy Gutmann och Dennis F. Thompson. Why Deliberative Democracy? (Princeton: Princeton University 
Press, 2004), 3. 

58 Thomas Scanlon. The Difficulty of Tolerance: Essays in Political Philosophy. (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2003), 86. 
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uttrycker värdet om ömsesidig respekt.59 Andra hävdar att värdet av yttrandet enbart i sig kan 

tjäna flera olika syften och intressen. Talaren kan vara intresserad av att höja sitt eget rykte 

eller sänka någon annans, att främja ett sätt att leva, att uppmana till en förändring i 

regeringen eller enbart att roa och chockera människor.60 Värdet av att få yttra sig vilar på en 

oskriven konsensus. Konsensusen förklaras dock inte vara stabil, och risken finns att den 

urholkas i takt med att värderingar förändras eller när ett samhälle blir mer pluralistiskt.61 

Dahl motiverar också stödet för liberaldemokratin. Dahl menar att såväl anhängare som 

motståndare under lång tid har accepterat den ”unika” kopplingen mellan demokrati och 

frihet. Rättigheter, friheter och möjligheter såsom yttrandefriheten beskrivs som nödvändiga 

för den demokratiska processen, varpå den måste finnas tillgänglig så länge den demokratiska 

processen finns.62  

Den individuella autonomin har utöver rätten till självbestämmande också ett intresse av att 

bli informerade. Individer önskar i ett bredare perspektiv att ha information tillgänglig för att 

själva kunna avgöra ifall de önskar delta i det.63 Exponering för idéer och attityder som skiljer 

sig från ens egna beskrivs ha betydande fördelar, oavsett om den är önskvärd eller inte. När 

regeringen försöker begränsa den totala friheten av yttrande-och åsiktsfrihet, förvandlar 

regeringen sig själv till ett organ av intolerans.64 Ett tystande av åsikter menas göra större 

skada än nytta för de personer som inte håller med, snarare än för personen som har åsikten. 

Detta då åsikten antingen är sanning, och att åhörarna då berövas möjligheten till sanningen. 

Ifall åsikten är felaktig förlorar de en klarare uppfattning av vad sanningen är genom att möta 

den felaktiga åsikten.65 Regeringars begränsningar för exponering anses på så sätt leda till ett 

missbrukande av makt som utnyttjas till medborgarnas nackdel.66  

Jämlikhet är ett resultat av individuell autonomi. Den ”starka jämlikhetsprincipen” som Dahl 

kallar det, innebär att en betydande del av alla vuxna är tillräckligt kvalificerade att styra sig 

själva. Detta beskrivs vara en hörnsten i såväl den demokratiska tron som ett liberalt 

tankesätt.67 Genom demokratin bör alla vuxna kunna tillvarata sina egna intressen, vara 

 
59 Gutmann och Thompson, Why Deliberative Democracy?, 4. 
60 Scanlon, The Difficulty of Tolerance: Essays in Political Philosophy, 87. 
61 Ibid, 88. 
62 Dahl, Democracy and its Critics, 101. 
63 Scanlon, The Difficulty of Tolerance: Essays in Political Philosophy, 89. 
64 John Stuart Mill. On Liberty. (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), 32.  
65 Mill, On Liberty, 33. 
66 Scanlon, The Difficulty of Tolerance: Essays in Political Philosophy, 89. 
67 Dahl, Democracy and its Critics, 110. 
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moraliskt autonoma, handla ansvarsfullt genom att ta hänsyn till både egna och andras 

rättigheter, och vara kapabla till fria och öppna diskussioner med andra för att nå moraliska 

avgöranden.68 Friheten tolkas därav generera jämlikhet genom hänsyn för både individens 

egna rättigheter och intressen, samtidigt som individen tar hänsyn till andras rättigheter och 

intressen.  

2.2 Tolerans och dess gräns 

Toleransens definition är viljan att stå ut med eller tillåta andras handlingar som man själv 

ogillar och skulle vilja förhindra.69 Annat uttryckt beskrivs det som att ”tolerans gör skillnad 

möjlig; skillnad gör tolerans nödvändig”.70 Toleransens funktion i en demokrati är avgörande 

då den möjliggör för att olika åsikter, kunskaper och värden ska få samma tillgång och 

utrymme i det offentliga.71 Motståndare ska inte elimineras och man förväntas vare sig gilla 

eller stödja sina motståndare, men man förväntas stå ut med dem.72 Tolerans förklaras således 

uppmärksamma konkreta normer och praxis. Bristen på forskning av tolerans och samspelet 

mellan olika grupper förlorar förståelsen för det som är oundvikligt i pluralistiska samhällen- 

ömsesidig tolerans genom invändningar och enighet kring vad som uppfattas vara bra och 

rätt.73 Tolerans baseras på ogillande och innebär en avvägning mellan olika skäl för att 

invända alternativt acceptera avvikande normer eller praxis. Godkännande av medborgerlig 

jämlikhet och friheter såsom tankefrihet, uttrycksfrihet och lika möjligheter är viktiga delar i 

fråga om tolerans.74 

Förbud som en begränsning av tolerans är också viktigt som ett skydd för individer och 

utsatta grupper mot systematiskt hat och uppmaning till våld.75 Att upprätta en balans mellan 

tolerans och förbud är en svår avvägning. Liberala demokratiers starka skydd för tolerans 

bidrar till att toleransspråket i liberala demokratier påtalas ignorera sårbarheten för politisk 

manipulation. Syftet är däremot inte att avfärda toleransen, utan att konstatera ett drag av 

 
68 Ibid, 104. 
69 Drerup och Kühler, ”The Politics and Ethics of Toleration; Introduction”, 1. 
70 Michael Walzer. On Toleration. (New Haven: Yale University Press, 1997), xii. 
71 Gibson, ”Political Intolerance in the Context of Democratic Theory”, 412. 
72 Sullivan, J.L. och J.E. Transue, ”The Psychological Underpinnings of Democracy: A Selective Review of 
Research on Political Tolerance, Interpersonal Trust, and Social Capital,” Annual Review of Psychology, no. 50 
(1999), 630. 
73 Verkuyten, Maykel och Kumar Yogeeswaran. "The Social Psychology of Intergroup Toleration: A Roadmap for 
Theory and Research." Personality and Social Psychology Review 21, no. 1 (2017): 72. 
74 Verkuyten och Yogeeswaran, "The Social Psychology of Intergroup Toleration: A Roadmap for Theory and 
Research", 77. 
75 Christian Fernández. Tänka fritt eller tänka på andra: om politisk korrekthet, yttrandefrihet och tolerans 
(Lund: Studentlitteratur, 2018), 94–95. 
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tolerans som annars riskerar att döljas. Det är att toleransen ställs mot andra politiska 

värderingar som jämlikhet, demokrati, säkerhet och rättvisa. Dessa andra politiska värderingar 

beskrivs kasseras, nedgraderas eller omvandlas till något som anses vara mer av normativt 

slag och bör därför hanteras inom det normativa.76 Ett mångsidigt, jämlikt och fredligt 

samhälle kräver inte att alla gillar varandra, men det ställer krav på att människor tolererar 

varandra.77 Det kräver ett kritiskt förhållningssätt mot fördomar och avfärdande av 

diskriminering. Erkännandet av lika rättigheter och inkludering för alla medborgare inom en 

politisk gemenskap är nödvändigt.78  

Antagandet om en existerande ”toleransparadox” i liberala samhällen, menat som att ett 

tolerant samhälle alltid riskerar att tolerera de intoleranta, ifrågasätts.79 Dilemmat är att 

toleransen som en demokratisk dygd skapar en kamp mellan ens egna föreställningar, 

samtidigt som man förväntas ha förmågan att både hantera de och hålla avstånd till de.80 

Toleransens definition är omdebatterad. Inte minst ifrågasätts gränsen för om vissa typer av 

”extremt” tal måste skyddas. Vid empirisk forskning om tolerans har kontroverser inte 

uppstått baserat på de mest extrema och ovanliga formerna av tal, utan snarare kring rätten att 

bestrida vad som anses vara relativt ofarliga idéer.81 Toleransens princip visar sig därför vara 

mer eller mindre expansiv, och mer eller mindre motvillig.82  

En specifik utmaning består i att motivera toleransen med hänvisning till autonomin. Ifall 

tolerans vilar på autonomi och ställs i förhållande till sociala sammanhang, riskerar 

autonomin att skadas för de personer som tolerans riktas mot. Vad det innebär är att den 

toleranta attityden egentligen grundar sig i en misstänksamhet som styr toleransen. Andra 

bekymmer för toleransen är neutralitet och jämlikhet.83 Toleransen pressas mellan liberala 

demokratiers fasta syn på jämlikhet, som kategoriserar toleransen som näst bäst efter full 

jämlikhet bland medborgare. Det skapas en konflikt vid press på politiker att dra ner på 

personliga friheter för förverkligande av andra demokratiska värden.84 Kampen om toleransen 

 
76 Newey, Toleration in Political Conflict, 3. 
77 Verkuyten och Yogeeswaran, "The Social Psychology of Intergroup Toleration: A Roadmap for Theory and 
Research", 72. 
78 Habermas, Jürgen. "Intolerance and Discrimination." International Journal of Constitutional Law 1, no. 1 
(2003), 3. 
79 Newey, Toleration in Political Conflict, 8. 
80 Ibid, 10. 
81 Gibson, Political Intolerance in the Context of Democratic Theory, 412. 
82 Jeremy Waldron. The Harm in Hate Speech (Cambridge Mass: Harvard University Press, 2012) 208. 
83 Newey, Toleration in Political Conflict, 10–11. 
84 Ibid, 12. 
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uppstår när vissa intressegrupper försöker använda sin egen makt alternativt den liberala 

statens makt för att kontrollera andras ageranden, främst ageranden som de själva ogillar.85 

Det går emot toleransens kärna om kravet att inte använda våld eller andra tvångsmedel för att 

tvinga människor att överge sin religiösa övertygelse och sedvänjor, alternativt anta de som 

godkänts av staten. Medborgares ålagda samhällsplikt beskrivs vara att inte påtvinga den 

regerande makten att straffa eller utöva tvång mot ”medlemmar” av impopulära religioner. 

Utöver detta ska medborgare själva avstå från våldshandlingar.86 

Problematiken som tidigare framförts är oförenliga uppfattningar kring var och när tolerans 

övergår till intolerans. Intolerans behöver inte alltid nödvändigtvis ge upphov till politiskt 

våld. Däremot skyddas och utvidgas rätten att framföra djupt impopulära idéer, exempelvis 

uttryck för ett upplevt behov av en våldsam revolution, rasism eller radikal islamism.87 

Resultatet är att tolerans identifieras med specifik politik, där attityderna antingen efterliknar 

de som är för eller emot politiken. Andra utfallet är att den förvärvar en innehållslös status där 

den ”koloniseras” av attityder som antingen stöder eller avvisar beroende på vad som är 

aktuellt för tillfället.88 

En automatisk acceptans och tolerans för illiberala handlingar resulterar i en kollaps till 

nedlåtenhet. Utmaningen blir att finna en balans mellan två mål: (I) inkludering och förståelse 

för nya idéer i den offentliga sfären och (II) förmågan att upprätthålla ett autentiskt kritiskt 

perspektiv mot dessa nya idéer.89 Nedlåtenheten gör att liberala demokratier i sin tur 

missbrukar den demokratiska diskursen som ett instrument i syfte att uppnå andra mål. 

Kritiken mot liberaldemokrati som begrepp missbrukas för att utöva hegemoni över både 

maktlösa individer och grupper. Genom att maskera och dölja sina egna ideologiska grunder 

framställs det som den ”neutrala sanningen”, och påverkar de universella värdena autonomi 

och jämlikhet.90 Frågan om hur och varför tolerans är relevant i liberala demokratier beskrivs 

vara ett misslyckande i att implementera neutralitetsprincipen och att ge alla lika frihet.91 

 
85 Ibid, 13. 
86 Waldron, The Harm in Hate Speech, 208. 
87 Gibson, Political Intolerance in the Context of Democratic Theory, 412. 
88 Newey, Toleration in Political Conflict, 13. 
89 Maleiha Malik, ”Extreme Speech and Liberalism.” I Extreme Speech and Democracy, red. Harvey Weinstein 
och Ivan Hare (New York; Oxford: Oxford University Press, 2009), 117. 
90 Malik, ”Extreme Speech and Liberalism”, 119. 
91 Anna Elisabetta Galeotti. ”The Range of Toleration: From Toleration as Recognition Back to Disrespectful 
Tolerance.” Philosophy & Social Criticism 41, no.2 (2015), 98. 
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Faktorer som styr toleransen har visat sig vara allmänna demokratiska normer, upplevda hot 

från målgruppen och personliga egenskaper.92 Många studier finner att en av de faktorer som 

har starkast direkt påverkan på toleransnivån är uppfattningen av hot.93 Tidigare forskning om 

hot och toleransnivåer har främst inriktat sig på invandrargrupper. Den så kallade 

”grupphotsteorin” utgår från två teoretiskt skilda grunder. Antingen kan antiinvandrarattityder 

ses som ett resultat av verkliga erfarenheter och intressen. Den andra hållningen menar att 

uppfattningen av ett upplevt hot är avgörande och inte huruvida de utgör verkliga hot. Studier 

av grupphotsteorin och effekterna skiljer sig därför mellan subjektiva indikatorer och 

objektiva indikatorer. Vad teorin bidrar med är en viktig insikt (i detta fall från tidigare studier 

om invandrare) att fientliga attityder kan ha olika grunder och orsaker. Det innebär att även de 

medborgare inom majoritetsgruppen som inte har starka diskriminerade åsikter mot 

invandrare kan bli mindre toleranta med anledning av att vissa specifika objektiva 

förhållanden resulterar i ett upplevt hot om att förlora de resurser de har.94 Därför har studier 

påvisat att minoritetsgrupper kan upplevas som ”konkurrenter” och utgöra ett ekonomiskt hot 

mot majoriteten.95 

Vilken minoritetsgrupp det handlar om och gruppens potentiella utsatthet för negativa 

stereotyper har också effekt på tolerans gentemot gruppen. Minoritetsgruppen kan vid en 

betydande gruppstorlek anses utgöra ett potentiellt samhällshot.96 Kulturella aspekter är 

viktiga komponenter för fördomar och uppfattningen om ett kulturellt hot mot 

majoritetssamhället. Kulturella spänningar mellan etniska grupper genererar föreställningen 

att den nationella identiteten, den sociala ordningen och majoritetsgruppens värderingar är 

hotad.97 Den etniska, kulturella och religiösa mångfalden globalt har därför fört tillbaka 

toleransfrågans aktualitet och relevans.98 Islams närvaro genom ökat antal muslimer i 

västvärlden förklaras som ett kulturellt hot. Muslimska normer och värderingar anses ofta 

 
92 John L. Sullivan, James Piereson och George E. Marcus. Political Tolerance and American Democracy. 
(Chicago: University of Chicago Press, 1982), 911. 
93  Sullivan och Transue, ”The Psychological Underpinnings of Democracy: A Selective Review of Research on 
Political Tolerance, Interpersonal Trust, and Social Capital”, 632. 
94 Mikael Hjerm och Kikuko Nagayoshi. ”The Composition of the Minority Population as a Threat: Can Real 
Economic and Cultural Threats Explain Xenophobia?,” International Sociology 26, no.6 (2011), 817. 
95 Hjerm och Nagayoshi, ”The Composition of the Minority Population as a Threat: Can Real Economic and 
Cultural Threats Explain Xenophobia?”, 818. 
96 Yasushi Hazama. ”Minority Type Matters: Ethnic Diversity and Tolerance in 29 European Democracies,” IDE 
Discussion Paper no.442 (2014), 3. 
97 Hjerm och Nagayoshi, ”The Composition of the Minority Population as a Threat: Can Real Economic and 
Cultural Threats Explain Xenophobia?”, 819. 
98 Verkuyten och Yogeeswaran, "The Social Psychology of Intergroup Toleration: A Roadmap for Theory and 
Research", 73. 
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vara oförenliga med västerländska värderingar (den dominerande kulturen), där muslimer 

stämplats som den ”osmältbara” minoriteten.99  

2.3 Yttrandefrihetens gränser 

Teorier rörande yttrandefrihet nöjer sig inte med att enbart motivera varför den är viktig. Det 

är lika viktigt att diskutera yttrandefrihetens gränser och om relationen mellan dessa 

gränser.100 Yttrandefriheten blir således inte bara en fråga om juridisk eller politisk teori. 

Diskussionen hanterar en balansering (eller konfrontation) av två kärnvärden: (I) principen 

om yttrandefriheten å ena sidan och (II) minoriteters rätt till skydd mot hatiska yttranden mot 

gruppen å andra sidan.101 Försvarare av yttrandefriheten värderar i första hand sändarens (den 

som yttrar sig) rätt att förverkliga sig själv och ge uttryck för en egen individualitet.102 

Individualiteten främjar den självständiga utvecklingen och frånvaro av risken att bli 

vilseledd. En begränsning av yttrandefriheten uppfattas enligt försvararnas perspektiv vara 

risken att hindra den individuella utvecklingen.103 Individualiteten hänvisas återigen till 

liberalismens grundprincip om självägarskap enligt Lockes föreställningar.104  

Yttrandefriheten enligt grundläggande rättigheter är idén om individuellt självbestämmande 

och personlig värdighet. Trots sin betydelse utgör inte yttrandefriheten en absolut rättighet 

eftersom yttrande kan skada andra friheter eller skyddade intressen. Avgörande inom 

demokratin är ifall yttrandefriheten, som en nödvändig del för demokratin, bör ha en 

privilegierande ställning framför andra grundläggande rättigheter.105 Kan friheten som 

yttrandefriheten vara att föredra när denne frihet är att upprätthålla det offentliga samtalet fritt 

från kontroll av andra gemensamma normer såsom ömsesidig respekt, jämlikhet och 

värdighet? Människors jämlikhet och värdighet är även viktiga demokratiska värden i sig. Om 

det är accepterat att yttrandefriheten har en grund både i demokrati och värdighet, anses det 

vara svårmotiverat att privilegiera demokratiaspekten framför de individuella 

värdighetsaspekterna.106 

 
99 Ibid, 74. 
100 Fernández. Tänka fritt eller tänka på andra: om politisk korrekthet, yttrandefrihet och tolerans, 94-95. 
101 Irwin Cotler. ”Holocaust Denial, Equality, and Harm: Boundaries of Liberty and Tolerance in a Liberal 
Democracy.” I Liberal Democracy and the Limits of Tolerance: Essays in Honor and Memory of Yitzhak Rabin, 
red. Raphael Cohen-Almagor (University of Michigan, 2009), 152. 
102 Fernández, Tänka fritt eller tänka på andra: om politisk korrekthet, yttrandefrihet och tolerans, 99. 
103 Scanlon, The Difficulty of Tolerance: Essays in Political Philosophy, 93–94. 
104 Fernández, Tänka fritt eller tänka på andra: om politisk korrekthet, yttrandefrihet och tolerans, 101. 
105 Dieter Grimm. ”Freedom of Speech in a Globalized World.” I Extreme Speech and Democracy, red. Harvey 
Weinstein och Ivan Hare (New York; Oxford: Oxford University Press, 2009), 12. 
106 Grimm, ”Freedom of Speech in a Globalized World”, 13. 



 

   15 
 
 

2.4 Yttrandefrihet i media 

Mediefriheten i förhållande till yttrandefriheten kan i grunden beskrivas som att ”det som är 

sant för tal är också sant för media”. Däremot är mediefriheten inte bara en bredare möjlighet 

och utbud för spridning. Det så kallade ”naturliga talet” jämfört med mediebaserat tal har en 

väsentlig åtskillnad. Skillnaden består i att även om alla kan uttrycka sin åsikt så kan inte alla 

förstärka sitt tal via massmedia. Mediebaserat tal utgör därför tal av ett ”fåtal för de många”. 

Internet beskrivs till viss del har börjat förändra rådande situation. Men att inneha kontroll 

över media möjliggör en maktbas för att kanalisera alternativt undertrycka information. De 

med mediekontroll kan framföra sin egen åsikt samtidigt som man bekämpar andra idéer.107 

Det folkliga självstyret kräver, utöver information och synpunkter från partier, ett forum för 

människor att våga uttrycka sig och utbyta idéer oberoende av statliga intressen. Medias 

räckvidd, kraft och tillgänglighet har betydelse då det är en viktig del av det kulturella 

systemet där kunskap produceras, sprids och prövas.108 Det är också inom forumet som 

åsikter och normer formas,109 världsåskådningar påverkas och mening konstrueras. Av 

nämnda skäl påverkar media såväl demokratins tillstånd som kvalitet, vilket ofta tenderar att 

glömmas bort. Vad mediefriheten innebär till skillnad från yttrandefriheten är mer än en 

individuell rättighet. Det är en social funktion av avgörande intresse för individuell autonomi 

och det kollektiva självstyret. Endast när den återges fritt kan dess fulla funktion uppfyllas.110 

3. Metod och material 

Metoden som tillämpas är en kvalitativ, komparativ textanalys. Texter som begrepp betyder 

att något relateras till olika människor och grupper av människor, och speglar såväl medvetna 

som omedvetna idéer.111 Den kommunikativa aspekten av texter innebär att den bär på ett 

budskap och kräver någon form av reaktion från läsaren.112 Tolkning utifrån en kvalitativ 

textanalys syftar till att systematiskt bryta ner och kategorisera delar av textinnehåll. Valet av 

textanalys är att kunna undersöka ett större material och alla dess delar på ett konsekvent 

 
107 Ibid, 14. 
108 Ibid, 15. 
109 Marc F. Plattner, ”Media and Democracy: The Long View,” Journal of Democracy 23, no. 4 (2012), 63. 
110 Grimm, ”Freedom of Speech in a Globalized World”, 15. 
111 Göran Bergström och Kristina Boréus. ”Samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys.” I Textens mening och 
makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text och diskursanalys, red. Av Kristina Boréus och Göran Bergström. 4e 
uppl (Lund: Studentlitteratur, 2018), 20. 
112 Bergström och Boréus, ”Samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys”, 21. 
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sätt.113 Då studien avser att komparativt analysera toleransen gentemot samer, judar och 

muslimer bistår den kvalitativa textanalysen med att kategoriskt beskriva textens innebörd 

och möjliggöra för komplexa tolkningar.114  

Textanalysen avser att empiriskt studera och jämföra hur toleransen uttrycks gentemot 

muslimer, judar och samer utifrån ett liberaldemokratiskt perspektiv med följande 

kärnvärden: deltagande, autonomi och jämlikhet. Det är inte en specifik liberaldemokratisk 

teori som tillämpas, utan gemensamma värden som är uppbyggda av flera teoretiker. 

Kärnvärdena utgår ifrån Locke, Dahl, Scanlon, Mill samt Gutmann och Thompson. 

Kombinationen av flera teorier ska inte prövas och jämföras med varandra, utan skapar ett 

analysverktyg för tolkning i undersökningen. Genom resonemang mellan flera 

demokratiteoretiker underbyggs utformade kärnvärden av en systematisk argumentation.115 

Det motiverar varför just dessa utgör så kallade ”kärnvärden” inom liberaldemokratin, för att 

på så sätt kunna undersöka toleransens uttryck utifrån ett mer generellt liberaldemokratiskt 

perspektiv. Operationaliseringen sker i form av ett analysschema av ovannämnda kärnvärden. 

Analysschemat beskriver systematiskt innebörden av data genom att successivt kategorisera 

delar av materialet.116 

Kärnvärdena och dess kategorisering kommer vägleda vilka intressen som uttrycks och hur de 

kommer till uttryck vid analys av materialet. Primärmaterialet är 50 slumpmässigt utvalda 

ledarartiklar från Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet mellan åren 2010–2020. Analysen 

operationaliseras på texter som skrivits under olika tidsperioder, men tidsperioden är inte det 

centrala för analysen då studien inte undersöker förändring över tid. Undersökningens fokus 

är att finna ett mönster och få en bredare överblick över materialet,117 vilket tydligare påvisas 

och stärks genom att utgå från ett bredare tidsintervall. Det motiverar också varför den 

kvalitativa textanalysens systematiska kategorisering och fördjupning är ett lämpligt metodval 

för att uppnå studiens syfte.  

 
113 Kristina Boréus och Sebastian Kohl. ”Innehållsanalys.” Textens mening och makt: metodbok i 
samhällsvetenskaplig text och diskursanalys, red. Av Kristina Boréus och Göran Bergström. 4e uppl (Lund: 
Studentlitteratur, 2018), 50. 
114 Boréus och Kohl, ”Innehållsanalys”, 51. 
115 Peter Esaiasson et al. Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 5e upp 
(Stockholm: Wolters Kluwer, 2017), 62. 
116 Boréus och Kohl, ”Innehållsanalys”, 50. 
117 Ibid, 52. 
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Media har konstaterats ha en betydande del i skapandet av opinion, attityder och 

uppfattningar. Där speglas även befintliga attityder, uppfattningar och kulturer.118 Det 

motiverar varför en analys av medieinnehåll i form av artiklar är både relevant och 

nödvändigt. Den kvalitativa undersökningen av hur tolerans uttrycks i media kan tydliggöra 

vad den etablerade normen är gällande synen på gruppernas lika rätt till åsikts-och 

yttrandefrihet. Medietexter förklaras vara öppna för flera tolkningar, och dess betydelse kan 

variera beroende på vem läsaren eller publiken är. Rollen media besitter som opinionsbildare 

och förmedlare är därför att försöka bestämma artiklarnas sannolika betydelse genom att 

uppmärksamma en publik samt olika kontextuella faktorer. Vikten av en kvalitativ 

undersökning är på så sätt stor då det bistår med en ökad förståelse för artiklarnas djupare 

innebörd. Det tydliggör också vad de sannolika tolkningarna är och vilken påverkan det har 

på såväl publiken som samhället i stort.119  

Val av media grundas på att Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet är etablerade och bland 

Sveriges största tidningar. Empirin har samlats in genom Mediearkivet (Retriever Research) 

via Uppsala universitetsbiblioteks databas. Ledarartiklarna söks genom liknande sökord för 

varje grupp. Sökorden är: ”grupp x rättigheter”, ”grupp x rätt”, ”rätt grupp x” och ”grupp x:s 

rätt”. Sökordens relativt generella formulering är för att inte påverka vilka artiklar som 

kommer upp. Det som styr urvalet är att ord som ”rättigheter” och ”rätt” finns med, för att se 

vad som diskuteras om grupperna i sammanhang av rättigheter.  

Samtliga artiklar som samlats in analyseras utifrån samma värden och intressen i 

analysschemat, vilket möjliggör för en jämförelse om likheter och skillnader mellan 

grupperna. Analysen kan resultera i varierande egenskaper,120 varpå indikatorerna tydliggör 

vad som bedöms, hur det bedöms och kategoriseras för att behålla en tydlig struktur genom 

hela undersökningen. Analysens mål är att finna ett mönster och vid jämförelse av olika 

texter,121 i detta fall artiklar, krävs en konsekvent bedömning för god validitet (mäter det som 

avses att mätas).122 Total uppfyllelse av intersubjektivitet, menat att en liknande studie uppnår 

identiska resultat, kan uppfattas som ett svårt ideal för den här undersökningen med 

 
118 J.R. Macnamara. ”Media Content Analysis: Its Uses, Benefits and Best Practice Methodology.” Asia Pacific 
Public Relations Journal 6, no. 1 (2005): 3. 
119 Macnamara, ”Media Content Analysis: Its Uses, Benefits and Best Practice Methodology”, 5. 
120 Boréus och Kohl, ”Innehållsanalys”, 50. 
121 Ibid, 61. 
122 Bergström och Boréus, ”Samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys”, 38. 
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hänvisning till det slumpmässiga urvalet. Däremot tydliggörs studiens metodiska 

tillvägagångssätt, vilket stärker dess reliabilitet för liknande studier.123 

Då analysen av toleransen gentemot grupperna sker utifrån ett nationellt perspektiv, har 

insamlade artiklar därefter sorterats utifrån om det skrivits med hänvisning till Sverige eller 

på något sätt kopplats till ett nationellt sammanhang. Artiklar som enbart skrivits utifrån ett 

internationellt perspektiv och inte alls kopplar till Sverige eller svensk kontext har på så sätt 

inte inkluderats i det slumpmässiga urvalet. Artiklar som uppkommit i sökningen men som 

inte berör någon av minoritetsgrupperna alls har också plockats bort från urvalet. Det totala 

antalet artiklar per grupp efter sökning av samma sökord och tidsperiod är: 18 artiklar för 

samer, 48 artiklar för judar och 65 artiklar för muslimer. För att uppnå 50 artiklar slumpades: 

16 artiklar för samer, 17 artiklar för judar och 17 artiklar för muslimer. Vissa artiklar berör två 

eller alla tre grupper i olika omfattning, vilket medför att samma artiklar eventuellt valdes mer 

än en gång i det slumpmässiga urvalet. Efter det slumpmässiga urvalet för den här 

undersökningen valdes en artikel två gånger (samer och judar). Valet att behålla artiklarna i 

flera urvalsgrupper är för att inte påverka eller styra empirin på förhand.  

Ledartiklar som uppkommit vid sökning rörande samer är den enda urvalsgrupp där artiklar 

inte plockats bort alls från urvalet. Skälet är dels att artiklarna som berör samer diskuteras 

utifrån en nationell kontext. Dessutom fanns inte artiklar under alla årtal, utan det kom flera 

artiklar under endast vissa årtal. Därför visas en skillnad i färre antal artiklar som berör samer 

jämfört med övriga minoritetsgrupper. Resultatet var också ett mer begränsat urval att slumpa 

från rörande samer. 

Avsaknad av tidigare empirisk toleransforskning nationellt lämnar ett stort utrymme för 

flertalet tänkbara studier. Då området är outforskat går toleransen även att studera utifrån 

andra teoretiska perspektiv, metodiska tillvägagångssätt och grupper i samhället. Uppsatsen 

ger ett bidrag till toleransforskningen, med medvetenhet om att mer forskning är både möjlig 

och görbar. Studien bidrar med vissa perspektiv och utelämnar andra perspektiv. Med tanke 

på uppsatsens omfång och ingång i ett forskningsfält utan tidigare resultat blir avgränsningar 

nödvändiga. Utgångspunkten är det individuella perspektivet om allas lika rätt till yttrande-

och åsiktsfrihet. Gruppernas perspektiv eller upplevelser är inte det centrala och berörs därför 

inte i större utsträckning än vad som framkommer i empirin.  

 
123 Bergström och Boréus, ”Samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys”, 40. 
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Valet av kvalitativ textanalys utifrån ett generellt liberaldemokratiskt perspektiv hänvisas till 

staten Sveriges strävan och värnande av liberaldemokratiska värden. Ett bredare 

förhållningssätt till liberaldemokratin bringar en mer allomfattande förståelse. Den kvalitativa 

metoden bidrar med en djupare insikt för hur toleransen uttrycks och vilka faktorer som 

påverkar toleransen. Materialvalet av artiklar i kombination med jämförelse av flera 

minoritetsgrupper kan därför hjälpa till med att studera och jämföra hur normer uppvisar 

synen på minoritetsgruppernas likvärdiga rätt till yttrande-och åsiktsfrihet. 

Enligt vad som tidigare framgått utgörs primärmaterialet av ledarartiklar från Dagens Nyheter 

och Svenska Dagbladet. Övrigt material är litteratur som behandlar liberaldemokrati, tolerans 

och yttrande-samt åsiktsfrihet utifrån ett liberaldemokratiskt perspektiv. 

3.1 Analysschema 

Nedan presenteras analysschemat baserat på den teoretiska utgångspunkten. Bedömning och 

tolkning av respektive indikator redovisas i följande avsnitt. 

 

Liberaldemokratiska 

kärnvärden 

 

Deltagande 

 

Autonomi 

 

Jämlikhet 

 

Demokratiintressen 

Inkludering och 

delaktighet genom 

att aktivt kunna yttra 

sig och sprida 

information. 

Frihet att få 

information och 

kontrollera den 

representativa 

makten. 

Pluralism genom 

allas möjlighet till 

fritt yttrande och fri 

åsiktsbildning. 

 

Rättighetsvärden 

Positivt värde:  

rätten till yttrande 

och deltagande. 

Negativt värde: 

undvika 

maktmissbruk, 

rätten till 

individuell 

autonomi. 

Positivt värde: 

jämlikhet genom 

allas rätt till fritt 

yttrande och fri 

åsiktsbildning. 
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3.2 Indikatorer  

3.2.1 Deltagande 

Demokratiintressens indikatorer för deltagande blir en kategorisering av hur det diskuteras 

kring minoritetsgruppernas inkludering och delaktighet. Tolkar ifall det uttrycks ett behov av 

att aktivt yttra sig och sprida information.  

Rättighetsvärden blir en bedömning av hur synen på individers rätt till yttrande och aktivt 

deltagande uttrycks i förhållande till minoritetsgruppernas rätt till yttrande och aktivt 

deltagande. 

3.2.2 Autonomi 

Demokratiintressen för autonomin söker att kategorisera om eller hur det påtalas en 

begränsning av sin egen frihet och självbestämmande, exempelvis genom begräsning av att få 

ta del av information. Tolkar ifall det också framförs ett missnöje mot styrande regering på 

något sätt (upplevelse av maktmissbruk).  

Rättighetsvärden blir en bedömning av hur synen på rätten till individuell autonomi uttrycks i 

förhållande till minoritetsgruppernas rätt till individuell autonomi.  

3.2.3 Jämlikhet 

Demokratiintressen kategoriserar om eller hur artiklarna visar eller uppmärksammar 

pluralism och olikheter. Indikatorn tolkar ifall det på något sätt uppmärksammar alla 

individers möjlighet till fritt yttrande och fri åsiktsbildning. 

Rättighetsvärden blir en bedömning av hur synen på jämlikhet i form av rätten till fritt 

yttrande och fri åsiktsbildning uttrycks i förhållande till minoritetsgruppernas rätt till fritt 

yttrande och fri åsiktsbildning.  

4. Resultat och analys 

4.1 Bakgrund-Samer, judar och muslimer i Sverige 

Samer är Europas enda urfolk.124 Uppskattningsvis finns cirka 100 000 samer i Sápmi fördelat 

över Sverige, Finland, Norge och Ryssland. I Sverige är antalet cirka 20 000–40 000, men en 

 
124 Samer.se. Historia. Samer.se, 2022. https://www.samer.se/historia (Hämtad: 22-04-04). 

https://www.samer.se/historia
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exakt sammanställning går inte att fastställa då individer själva identifierar sig som samer.125 

Som ett erkänt folk och nationell minoritet erhåller samer rätten att behålla och utveckla ett 

eget kultur-och samfundsliv.126 En viktig del av samers kulturarv är rennäring.127 Sveriges 

koloniala historia av övergrepp mot samer innefattar bland annat rasbiologi, 

assimileringspolitik och stöld av samisk mark.128 Mest uppmärksammat i samtid är 

Girjasmålet, där Högsta domstolen slog fast att Girjas sameby har ensamrätt att upplåta 

småviltsjakt och fiske utan statens samtycke genom urminnes hävd.129 Hot och hat mot 

renskötande samer genom tjuvjakt eller djurplågeri är ett återkommande problem i Sápmi.130 

Judar är en av Sveriges fem nationella minoriteter.131 Judars historia är starkt präglat av 

Förintelsen och nazisternas folkmord på ungefär sex miljoner judar under andra 

världskriget.132 Den 27 januari 1945 befriades koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau och 

utgör sedan 2001 en nationell minnesdag för Förintelsens offer. År 2005 deklarerade även FN 

samma dag som internationell minnesdag.133 Hat och hot mot judar är utbrett i samhället och 

det förekommer i olika miljöer och sammanhang. Antisemitiska hatbrott varierar från 

muntliga och skriftliga antisemitiska tillmälen, till grövre våldsbrott på bland annat offentliga 

platser och mot judiska institutioner. Detta har lett till att judar osynliggör sig på grund av 

rädsla och otrygghet att visa sin tillhörighet.134  

Muslimer är den näst största religiösa gruppen i Sverige efter kristendomen. Gruppens tillväxt 

har främst skett genom invandring, med ursprung från sydöstra Europa, Mellanöstern, 

 
125 Samer.se. Sápmi. Samer.se, 2022. https://samer.se/1002 (Hämtad: 2022-04-04). 

126 SFS 1974:152 Kungörelse om beslutad ny regeringsform, 1 kap. 2§ 6 st. 
127 Sametinget. Renen som kulturarv. Sametinget, 2021. https://www.sametinget.se/1030 (Hämtad: 2022-03-
29). 
128 Amnesty International. Samers rättigheter-urfolksrättigheter. Amnesty International. 2022. 
https://www.amnesty.se/vara-rattighetsfragor/diskriminering/samers-rattigheter/ (Hämtad: 2022-04-29). 
129 NJA 2020 s.3, på s.70–71. 
130 Forum för levande historia. Rasism i Sápmi idag. Forum för levande historia, 2022. 
https://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/olika-former-av-intolerans/rasism-mot-av-samer/rasism-i-
sapmi-idag (Hämtad: 2022-03-29). 
131 SFS 2009:724 Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk, 2§. 
132 Forum för levande historia. Förintelsen. Forum för levande historia. 2022. 
https://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/forintelsen (Hämtad: 2022-02-08). 

133 Forum för levande historia. Förintelsens minnesdag. Forum för levande historia. 2022. 
https://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/forintelsen/forintelsens-minnesdag (Hämtad: 2022-02-08). 
134 Brottsförebyggande rådet. Antisemitiska hatbrott: Rapport 2019:4. Stockholm: Brottsförebyggande rådet, 
2019.https://bra.se/download/18.62c6cfa2166eca5d70e19304/1615395061042/2019_4_Antisemitiska_hatbro
tt.pdf (Hämtad: 2022-02-07), 7. 

https://samer.se/1002
https://www.sametinget.se/1030
https://www.amnesty.se/vara-rattighetsfragor/diskriminering/samers-rattigheter/
https://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/olika-former-av-intolerans/rasism-mot-av-samer/rasism-i-sapmi-idag
https://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/olika-former-av-intolerans/rasism-mot-av-samer/rasism-i-sapmi-idag
https://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/forintelsen
https://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/forintelsen/forintelsens-minnesdag
https://bra.se/download/18.62c6cfa2166eca5d70e19304/1615395061042/2019_4_Antisemitiska_hatbrott.pdf
https://bra.se/download/18.62c6cfa2166eca5d70e19304/1615395061042/2019_4_Antisemitiska_hatbrott.pdf
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Nordafrika och Afrikas horn.135 Blandningen av ursprung visar på etnisk heterogenitet. Flera 

internationella händelser förändrade drastiskt synen på muslimer och islam till något hotfullt 

och skrämmande. Exempel är terrorattackerna mot World Trade Center och Pentagon den 11 

september 2001, samt efter Jyllands-Postens publicering av Muhammedkarikatyrerna 2005.136 

Islam framställdes därefter hota internationell säkerhet och västeuropeisk kultur och 

livsstil.137 

4.2 Analys av samer 

4.2.1 Deltagande 

Informationen som sprids i artiklarna utifrån demokratiintressen är en delvis splittrad 

uppfattning om i vilken grad samer tillåts få vara delaktiga och inkluderas. Det råder oenighet 

kring synen på samers historiska förtryck av staten och hur det påverkat deras fulla 

delaktighet och inkludering i samhället. Hat och hot som sker mot samer rättfärdigas inte av 

majoritetssamhället.138 Ett exempel som hindrat samers delaktighet och inkludering är att 

staten historiskt påtvingat samer värden.139 Majoritetssamhället har på så sätt ”värderat 

värderingar” som de vägrat kompromissa kring och därigenom inte accepterat ”individer med 

annan uppfattning”.140 Samers deltagande har på så sätt till viss del begränsats genom att det 

hindrat deras aktiva yttrande. 

Det anses däremot inte bara vara samer som tidigare exkluderats och inte fått delta fullt ut i 

samhället. När Girjasdomen kom har det väckt reaktioner från både majoritetssamhället och 

även andra samer. Uppfattningen är att samer i och med domen utgör ett hot genom förstärkt 

ställning medan övriga medborgares ställning försvagas. Domen ökar också vissa samers 

deltagande i form av ekonomiska tillgångar och hindrar samtidigt andra samers deltagande 

ytterligare. Domen möjliggör dessutom för fler samebyar att välja att bedriva liknande mål 

och ”öka sin makt”. En konsekvens skulle vara att samerna ”äger halva Sveriges yta”. 

Effekten är att det påverkar övriga medborgares möjlighet till deltagande och inkludering 

genom förlust av resurser. Att vissa individer inom minoritetsgruppen förstärkts uppfattas 

 
135 Myndigheten för stöd till trossamfund. Basic info: Faith communities in Sweden. Myndigheten för stöd till 
trossamfund. 2022. https://www.myndighetensst.se/engelska/myndigheten-for-stod-till-
trossamfund/research/religion-in-sweden/basic-info-faith-communities-in-sweden.html (Hämtad: 2022-03-14). 

136 Borell. Islamofobiska fördomar och hatbrott: En kunskapsöversikt, 14. 
137 Ibid, 15. 
138 Lisa Magnusson, ”Lagen är felet, inte samebyn”, Dagens Nyheter, 27 februari 2020. 
139 Maja Hagerman, ”En historia om oss alla”, Dagens Nyheter, 13 maj 2016. 
140 Erik Helmerson, ”Assimileringen är på väg tillbaka”, Dagens Nyheter, 8 juli 2016. 

https://www.myndighetensst.se/engelska/myndigheten-for-stod-till-trossamfund/research/religion-in-sweden/basic-info-faith-communities-in-sweden.html
https://www.myndighetensst.se/engelska/myndigheten-for-stod-till-trossamfund/research/religion-in-sweden/basic-info-faith-communities-in-sweden.html
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därför utesluta andra individer inom samma minoritetsgrupp.141 Övergripande information 

som aktivt sprids och debatteras är huruvida samers begränsade deltagande och inkludering 

verkligen beror på staten. Debatten är att staten gynnar vissa inom den samiska gruppen mer 

än övriga medborgare.142  

Motargumentet är att domen inte alls medför några särrättigheter, utan i stället ökar samers 

möjlighet att ”kunna ha inflytande och medbestämmande” i frågor som kan påverka samer 

och den samiska kulturen. Motsatt uppfattning menar att samer länge kämpat för att kunna 

vara likvärdigt delaktiga i samhället. Domen anses därför vara för att stärka samers intressen 

och på så sätt öka delaktigheten.143 Det ställer krav på att inkludera samer och öka deras 

delaktighet i frågor som påverkar de.144 Oenigheten är således synen på domens utfall och 

påverkan på en grupps deltagande och inkludering, i jämförelse med både andra individer 

inom minoritetsgruppen och majoritetssamhället.  

Rättighetsvärden om synen på samers rättigheter i form av rätten till yttrande och aktivt 

deltagande har varit centrerat kring Girjasmålet. Majoriteten av artiklarna resonerar om 

samers ökade delaktighet och inkludering baserat på målet. Missnöje riktas främst mot domen 

som beskrivs som ”olycklig” då det skapat ”privilegier” för en liten grupp renägande samer. 

Synen är att gruppens tilldelade privilegier har ökat deras makt i form av ökad vinst genom 

fiske, jakt och marktillgångar för en sameby som formuleras vara en ”ekonomisk förening”.145 

Motsatt argumentation menar att samer inte fått yttra sig och inkluderats tidigare. Domen 

möjliggör för samer att få vara delaktiga i lika hög grad som övriga medborgare. Den 

dominerande tolkningen som upprepas är synen att det har bidragit till att stärka vissa samers 

aktiva deltagande. Domen har bara förstärkt för dessa samer och på så sätt påverkat 

deltagandet för såväl andra samer som övriga medborgare i majoritetssamhället. 

4.2.2 Autonomi 

Demokratiintressen uttrycks återigen främst i samband med Girjasmålet. Reaktioner om 

eventuell begränsning av självbestämmande framförs inte enbart från majoritetssamhället, 

utan även från de samer som inte äger renar och därför inte ingår i en sameby. Missnöjet 

riktar sig främst gentemot den representativa makten. Rådande lagstiftning anses skapa 

 
141 Lisa Magnusson, ”Lagen är felet, inte samebyn”, Dagens Nyheter, 27 februari 2020. 
142 Lena Andersson, ”Även samer kan längta bort ibland”, Dagens Nyheter, 10 juni 2017. 
143 Niila Inga och Jenny Wik-Karlsson, ”Sameförbundet: Osakligt om samernas rättigheter”, Svenska Dagbladet, 
28 juni 2018. 
144 Maja Hagerman, ”Dags att höra samernas historia”, Dagens Nyheter, 13 november 2012. 
145 Lisa Magnusson, ”Lagen är felet, inte samebyn”, Dagens Nyheter, 27 februari 2020. 
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särbehandling och tilldelar renägande samer särrättigheter. Det försvagar autonomin och 

friheten för såväl majoriteten som andra individer inom den egna minoritetsgruppen. 

Problemet som missnöjet grundar sig i är att inte alla anses vara lika inför lagen. 

Lagstiftningen uppfattas gynna en grupps rättigheter och öka deras frihet baserat på en viss 

etnicitet, vilket strider mot den liberala grunden. Hade staten vunnit målet hade det i stället 

stärkt fler samers rättigheter. Nu riskeras individer inom minoritetsgruppen att diskrimineras 

ytterligare genom begränsad autonomi.146 Det anses även begränsa övriga medborgares frihet, 

då de orättvisa privilegier som lagen framkallar slår tillbaka mot majoritetssamhället.   

Vidare förs diskussionen kring missnöjet å ena sidan att staten inte erkänner sitt utövande av 

särrättigheter mot vissa medborgare. Det uttrycks genom att intressen bör fördelas så att det 

”gynnar alla medborgare” och inte bara ”ett levnadssätt”.147 Motsatt uppfattning argumenterar 

å andra sidan för att staten bär ansvar för samers rätt till självbestämmande. Ansvaret kräver 

skydd och resurser för att kunna åtnjuta självbestämmande, bland annat resurser för 

möjliggörande av renskötsel. Argumentationen om en ”orättvis ekonomisk vinning” som ger 

samer ”vetorätt” är felaktig och vilar på okunskap.148 Det finns också ett perspektiv av att 

debatten om renskötseln egentligen handlar om hat gentemot samer.149  

Något som inte betvivlas i fråga om samers begränsade frihet och självbestämmande är att 

samer försökt dölja sin identitet. Statens sena erkännande av samers minoritetsrättigheter 

uppmärksammas också.150 Politiker i hög maktposition har genom uttalanden försökt försvaga 

samers självbestämmande genom att utesluta de med anförandet att de ”inte är riktiga 

svenskar”.151 De som däremot främst anses begränsa samers autonomi är samerna själva. 

Individer inom gemenskapen tillåts inte samma ”universella rättigheter till 

självbestämmande” då de föds in i minoritetsgruppens påtvingade kulturella värderingar. 

Artikeln vill belysa varje individs rätt att utträda en gemenskap om den så önskar då individen 

har rätt till självbestämmande. Dessutom beskrivs de hållas fast vid ”majoritetssamhällets 

 
146 Jesper Sandström, ”Jesper Sandström: Även samer bör vara lika inför lagen”, Svenska Dagbladet, 24 januari 
2020. 
147 Ivar Arpi, ”Ivar Arpi: renägare vill ha vetorätt över halva Sverige”, Svenska Dagbladet, 26 juni 2018. 
148 Niila Inga och Jenny Wik-Karlsson, ”Sameförbundet: Osakligt om samernas rättigheter”, Svenska Dagbladet, 
28 juni 2018. 
149 Carl Johan von Seth, ”Åkesson far till fjälls”, Dagens Nyheter, 11 februari 2014. 
150 Maja Hagerman, ”När domstolen skrev Sveriges och samernas historia”, Dagens Nyheter, 23 januari 2018. 
151 Peter Wolodarski, ”Peter Wolodarski: SD:s skamliga syn på judar och ”de andra”, Dagens Nyheter, 24 juni 
2018. 



 

   25 
 
 

stereotyper om gruppen” som också hindrar varje individs rätt till autonomi. Motiveringen är 

att individer som exempelvis vill lämna gruppen anses ”svika den egna gruppen”.152  

Rättighetsvärden och synen på samers förtryck och utsatthet av staten anses inte vara något 

unikt jämfört med andra medborgare.153 Maktmissbruket har tidigare varit staten som 

förtryckt såväl samers frihet som deras självbestämmande. Rådande uppfattning talar dock 

mer för att statsmaktens missbruk visar sig i form av särbehandling mot gruppen. Den 

avgörande faktorn som begränsar samers rätt till individuell autonomi i nutid betraktas vara 

samerna själva. Samers begränsade rätt till autonomi uppmanas förstärkas genom 

uppfattningen att samer och fler ska inkluderas i ”den svenska nationen” trots att de inte är 

”etniskt svenska”. Kritik mot åsikten om att samer inte betraktas som etniska svenskar anses 

vara ”påtvingad lojalitet” som ”strider mot liberala tankar om individers rätt till frihet”.154 

Åsikten tolkas skapa en konflikt som anses begränsa åsiktshavarens autonomi, även fast 

åsiktshavaren i sitt resonemang inte menar att samers autonomi ska begränsas.  

4.2.3 Jämlikhet 

Uppmuntran och uppmärksammande av samers pluralism är omtvistad. Det går att 

argumentera för att pluralismen enligt indikatorn för demokratiintressen uppmärksammas till 

viss grad då samer inte uppfattas som en homogen grupp utan påtalas bestå av unika 

individer. Det finns också ett erkännande för att samers rättigheter begränsats av staten som 

också kan tala för uppmärksammande av olikheter. Däremot anses det inte vara något unikt 

för just samer utan har drabbat alla medborgare på olika sätt. Förstärkning av deras rätt till en 

egen identitet och kultur genom lika rätt till fri åsiktsbildning förklaras i stället som 

”särrättigheter” och ”privilegier”.155 Något som upprepas flertalet gånger i samband med 

Girjasmålet är att rådande lagstiftning förstärker ojämlikheten bland medborgare eftersom den 

utgår från etnisk grund och inte gör alla lika inför lagen. Det är diskussionen som förs i 

sammanhanget om avsaknad av pluralism för möjlighet till fritt yttrande och fri 

åsiktsbildning. Resultatet blir en konflikt om rättsstatens principer som ska bedömas lika 
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154 Ivar Arpi, ”Vad är en svensk egentligen?”, Svenska Dagbladet, 28 juni 2018. 
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mellan minoritetsgruppen och majoritetssamhället.156 Tolkningen är att det är i den här 

debatten som pluralismen framkommer som tydligast. 

Diskussionen om huruvida minoriteter, i detta fall samer, bedöms som ”riktiga svenskar” är 

något som kan argumenteras utgå från uppfattningen om att problematisera en begränsning av 

pluralismen då det ”rangordnar människor och deras rättigheter”.157 Medborgare beskrivs som 

”mer uppblandande än vi tror”, något som tolkas uppmärksamma pluralism.158 Samtidigt 

diskuteras samer vara ”svenskar” men inte ”etniskt svenska”. Samer ska trots det inkluderas i 

”den svenska nationen”. Åsikten om skillnad i svenskhet har kritiserats och kallats ”illojal” 

mot nationen Sverige av ”liberaler själva”. Åsiktshavaren menar att lojaliteten upplevs som 

ett tvång, och hänvisar till rätten att framföra sina egna åsikter och uppfattningar.159 

Resonemanget verkar ämna förmedla och förtydliga att åsikten inte menar en åtskillnad i 

rättigheter för samer jämfört med majoritetssamhället.  

Gränsdragningen i synen på samer som inte ”etniskt svenska” påverkar ändå jämlikhetstanken 

enligt rättighetsvärden, då uteslutandet av samer kan tala emot jämlikheten utifrån synen på 

allas möjlighet till fritt yttrande och fri åsiktsbildning. Men resonemangen domineras inte av 

en föreställning om att samer inte tillåts möjlighet till fritt yttrande och fri åsiktsbildning. 

Problematiken rörande samers utsatthet och begränsade rättigheter, i form av att de inte vågar 

visa sin identitet, visar en jämlikhetstanke om alla individers rätt till fritt yttrande och fri 

åsiktsbildning.160 Somliga uppmärksammar att samer historiskt fråntagits sina rättigheter och 

inte betraktats som likvärdiga medborgare.161 Allas rätt att ”finna sig själv” framförs,162 vilket 

också uppfattas som samers likvärdiga rätt till möjlighet till fri åsiktsbildning.  

En ännu starkare uppfattning är däremot att särbehandling råder gentemot samer, vilket slår 

hårdast mot majoritetssamhället. Dessutom anses inte alla samer tilldelas särrättigheter utan 

en mindre grupp, och därigenom får inte alla sina rättigheter tillgodosedda.163 Trots att det 

rapporteras om utsatthet i form av hot och hat mot samer, tolkas det som att uppfattningen är 

 
156 Jonatan Lönnqvist, ”Jonatan Lönnqvist: Girjasmålet belyser en svårlöslig konflikt”, Svenska Dagbladet, 11 
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att det råder acceptans för allas möjlighet till fritt yttrande och fri åsiktsbildning på lika 

villkor. Det historiska fråntagandet av rättigheter i kombination med uppfattningen att samer 

inte är ”likvärdiga medborgare” framställs generellt inte vara den samtida föreställningen. 

4.2.4 Tolerans gentemot samer 

Toleransens uttryck gentemot samer sker på grund av föreställningen att samer i största 

allmänhet är likvärdiga medborgare i samhället. Erkännandet av tidigare förtryck mot samer 

riktas i första hand till statsmakten. Vad detta resulterat i uppfattas i samtid ha lett till orättvis 

lagstiftning som tilldelat en viss minoritetsgrupp särrättigheter i form av ökade ekonomiska 

resurser och tillgångar. Det framträdande hotet och påverkan på toleransnivån gentemot samer 

argumenteras enbart utifrån ett upplevt ekonomiskt hot. Artiklarna berör i stort sett reaktioner 

och åsikter om Girjasdomen. Toleransnivån och synen på samers rättigheter utgår på så sätt 

endast från domens utfall och hur det uppfattas påverka andra medborgare. Det ekonomiska 

hotet diskuteras försvaga såväl majoritetssamhället som de samer som inte ingår i den 

priviligierade ”ekonomiska föreningen”. Samebyns ökade ekonomiska tillgångar uppfattas 

potentiellt leda till att fler samebyar följer efter, och att övriga medborgares resurser 

försvinner. Den lägre toleransnivån sker därför mot bakgrund av att staten genom rådande 

lagstiftning möjliggör för vissa inom en minoritetsgrupp att öka sin maktposition, och 

därigenom försvagar andra medborgares ställning. Återkommande är uppfattningen om att 

detta möjliggjorts i form av lagstiftning som grundas samt utgår från etnicitet, vilket strider 

mot den liberala grundtanken om allas likhet inför lagen. 

Hat och hot mot samer uppmuntras inte. Något som däremot är omdiskuterat är synen på 

samers ställning i förhållande till majoritetssamhället. Dominerande är föreställningen om 

samer som likvärdiga medborgare. Trots att åsikter om deras ”svenskhet” går isär och 

diskuteras så anses de ha lika rätt till fritt yttrande och fri åsiktsbildning. Utsatthet och 

förtryck av staten avfärdas som något som inte betraktas vara unikt och som alla medborgare 

genomlidit historiskt. Mest framträdande i sammanhanget är argumentationen att samers 

utsatthet egentligen beror på den samiska gruppen. Samer har sig själva att skylla genom att 

de vidhåller kulturella värderingar som hindrar individers frihet och autonomi. Det uttrycks 

genom att Girjasdomen har skapat ojämlika maktpositioner inom gruppen. Bevarandet av 

kulturella värderingar är en annan faktor som motiveras vara anledningen till nutida 

begräsningar för individer inom den samiska gruppen.  
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4.3 Analys av judar 

4.3.1 Deltagande 

Majoriteten av artiklarna belyser judars utsatta situation i samhället, där de varken tillåts vara 

delaktiga eller inkluderas utifrån demokratiintressen. Motiveringen är att de inte aktivt kan 

yttra sig genom rädslan av att visa sin tillhörighet. Judar tillåts varken delta eller inkluderas 

jämfört med övriga medborgare då gruppen också präglas av negativa fördomar och 

antisemitism.164 På grund av terrorattacker utförda av andra grupper har hotet ökat ytterligare, 

varpå svensk polis tvingats vidta säkerhetsåtgärder för att höja skyddet för judar.165 Flera 

demonstrationer sker i protest mot attacker mot judar.166 Attacker mot synagogor kritiseras 

och uppmärksammas då det tydliggör utsattheten. Den begränsade delaktigheten diskuteras 

ofta i samband med både judiska demonstrationer och minnesdagar för Förintelsen. I 

sammanhanget påpekas att en politiker riktade kritik mot en av dessa demonstrationer. 

Demonstrationen beskrivs som fredlig men urartade på grund av andra extrema gruppers 

deltagande och handlande. Politikens kritik riktades ändå mot den judiska församlingen då 

politikern inte ansåg att de tagit avstånd från Israels kränkningar mot Gaza. Politikern menade 

att demonstrationen ”sände fel signaler”. Uttalandet kritiseras då judar beskrivs ha lika rätt att 

delta genom att demonstrera. Det var andra grupper som bidrog till att situationen urartade, 

något judar inte ska hållas ansvariga för.167  

Informationen som genomgående sprids är uppmaningen mot medborgare att aktivt gå och 

visa ”vår avsky” mot alla former av ”främlingsfientlighet och antidemokrati” som kommer 

från extrema partiers ideologi. Uppmaningen uttrycks som att demonstrationerna mot 

antisemitism ”ger en möjlighet för vanliga, anständiga människor att markera för de idéer 

som gjort det moderna Sverige och västvärlden till vad som torde vara de mest 

människovärdiga samhällen som någonsin existerat: för tolerans, demokrati, frihet, öppenhet, 

förmågan att lösa konflikter genom offentligt samtal i stället för fysisk makt”.168  

Ute i samhället återges att judar inte tillåts yttra sig på grund av rädsla och hot vid exponering 

av tillhörighet. Exkluderingen sker exempelvis genom hotet som uppstår vid bärandet av 

 
164 Sofia Nerbrand, ”Judehat hör inte hemma i Sverige”, Dagens Nyheter, 9 augusti 2019. 
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167 Rikard Westerberg, ”Reepalus dubbelfel”, Dagens Nyheter, 30 januari 2010. 
168 Erik Helmerson, ”Låt helgen bli fredlig och värdig”, Dagens Nyheter, 29 augusti 2014. 
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religiösa symboler.169 Judars lägre deltagande och inkludering hänvisas igen till andra 

gruppers närvaro och deltagande. Dels påpekas hotet visa sig genom högerextremismen och 

nynazisters synliga närvaro. En annan grupp som påverkar begränsningen ytterligare är 

muslimer och deras hat mot den judiska gruppen. Det uttrycks att man i arabvärlden fått ”lära 

sig sedan barnsben” att hata judar.170 Rådande fokus på motverkande av islamofobi resulterar 

i att problematiken rörande antisemitism och judars utsatthet åsidosätts. Artiklarna menar 

däremot att nyhetsrapporteringar försöker sprida information om judars utsatthet, i vilken 

judar tillåts delta och skildra sin verklighet. Det förklaras vara sättet i vilket judar kan 

inkluderas, och på egen hand yttra sig och aktivt sprida information.171 Inskränkningen av 

deltagandet och inkluderingen framställs vara så till den grad att det jämförs med judars 

situation i en diktatur, där deras livsvillkor beskrivs som betydligt bättre.172 Återkommande 

avser artiklarna aktivt uppmana att hotet mot judar ska upphöra.  

Synen på att judars rätt till yttrande och aktivt deltagande är inskränkt är den dominerande 

uppfattningen enligt indikatorn för rättighetsvärden. Vidare hänvisas alla medborgare ha ett 

ansvar att delta för att stärka judars deltagande och inkludering. Synen är att bärandet av 

religiösa symboler är ett sätt för judar att yttra sig och ska därför stärkas. På så sätt kan deras 

rätt till aktivt deltagande stärkas. Uppmaningen om allas ansvar att öka inkluderingen ämnar 

att tydligt markera och ta avstånd från andra minoritetsgruppers deltagande. Formuleringen är 

att de andra grupperna vill utnyttja situationen för att ”sprida kaos”.173 Ett tydligt 

förekommande exempel är judars försök att dölja sin tillhörighet. Rättighetsvärden för judar 

påvisar på så sätt vara ett starkt stöd för judars rätt till aktivt deltagande. Vad som påverkar 

deras rätt till deltagande är andra minoritetsgruppers närvaro. Synen är att rätten till yttrande 

och aktivt deltagande för de minoritetsgrupper som hindrar judars deltagande ska begränsas i 

stället.  

4.3.2 Autonomi 

Demokratiintressen rörande judars autonomi fastställer en bristfällig hantering av intolerans 

mot judar genom hot och hat. Kritiken riktas mot staten då de bär ansvaret för judars 

inskränkta frihet. Den regerande makten anklagas för att inte göra tillräckligt för att motverka 
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utsattheten. Nynazisternas närvaro prövar och bevisar en oförmåga att hålla ”ordning och reda 

på medborgerliga rättigheter”.174 Exemplifiering av oförmågan motiveras ofta med hänvisning 

till Förintelsen och vikten av att inte glömma historien som ”konstituerade grupphat mot 

judar”. Nationalsocialismen beskrivs kännetecknas av att den ”förkastar universalismen och 

individens autonomi”. Vidare betonas ett frihetligt samhälle bestå av individens beskydd och 

frihet. Detta hindras då det ”onda” vinner och bidrar till att ”hatet höjs till högsta princip för 

staten och samhället”. Olikhet inför lagen framställs utgöra både ”statens fundament” och 

”norm i samhället”.175 En diskussion som förs i vilket kritik riktas mot den regerande makten 

är ett rättsfall där tre män dömts då de kastat brandbomber mot en synagoga. En av männen 

skulle tidigare utvisas till Palestina men har fått det indraget, vilket menas som att mannen 

drog ”vinstlott”. Diskussionen problematiserar att judars trygghet och säkerhet ska skyddas i 

första hand, men att domen visar på ”en grotesk syn” på medborgarnas rättigheter och 

skyldigheter.176 Föreställningen är att den muslimska gruppen särbehandlas och inte 

behandlas lika inför lagen,177 något som begränsar judars frihet samt autonomi.  

En annan faktor som uttrycks påverka judars självbestämmande negativt är att de 

skuldbeläggs för en annan stats agerande. Israels del i Israel-Palestinakonflikten skylls på 

judar som kollektiv. Det framförs ett sammanhang där en svensk politiker har agerat 

antisemitiskt genom att jämställa Israel och Nazityskland. Politikerns yttrande bemöttes inte 

av den regerande makten utan ignorerades. Statsmaktens passivitet och avsaknad av 

avståndstagande bidrar därigenom till att judar inte känner tillit och trygghet till den svenska 

regeringen.178 Andra exempel där statsmakten ifrågasätts är då en politiker menat att judar 

inte är svenskar. Det uttrycks betona att agerandet tydligt vill ”förneka allas lika rättigheter till 

självbestämmande”.179 Andra sammanhang där politiker och andra med kopplingar till 

regerande makt stått emot antisemitism och markerat mot hotet samt hatet som riktas mot 

judar uppmuntras.180 
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176 Maria Ludvigsson, ”Judehatets vämjeliga ansikte i Pittsburgh”, Svenska Dagbladet, 1 november 2018. 
177 Hanne Kjöller, ”Lag går före kultur”, Dagens Nyheter, 12 maj 2012. 
178 Alexandra Ivanov, ”Varför tar inte Miljöpartiet och Löfven avstånd?”, Svenska Dagbladet, 20 april 2016. 
179 Peter Wolodarski, ”Peter Wolodarski: SD:s skamliga syn på judar och ”de andra”, Dagens Nyheter, 24 juni 
2018. 
180 Dagens Nyheter, ”Ulf Kristersson saknar såväl kanter som konturer”, Dagens Nyheter, 10 juni 2018. 



 

   31 
 
 

Fortsättningsvis ifrågasätts dock hur mycket uttalanden och markeringar egentligen är värda. 

Detta då uppfattningen är att statsmakten inte gör tillräckligt i praktiken som ändrar judars 

utsatthet och begränsade autonomi. Det är lika viktigt att se till den ”renodlade” 

antisemitismen som att upptäcka den ”omedvetna antisemitismen, som finns under ytan och 

bygger på en kategorisering eller obehaglig tankemodell”.181 Skammen som antisemitismen 

medför har bidragit till att särskilda sändebud från utlandet har skickats till Sverige då staten 

”inte sköter sitt och missköter skyddet för religionsfriheten”.182 Det som framförs är att 

ledares värderingar ska vara tydliga. Judar ska ”kunna känna tillit och trygghet till den 

svenska regeringen”. Eftersom så inte är fallet visar situationen på en ”förtroendekris”.183 

Staten är en bidragande faktor som inte anses ta sitt ansvar för att stärka judars frihet och 

självbestämmande. Den regerande makten beskrivs agera underlåtet. Staten gör inte 

tillräckligt för att främja judars religionsfrihet, och tolererar de som utsätter judar för hot och 

hat.184  

Rättighetsvärden som framförs gällande judars begränsade rätt till autonomi tolkas bero på 

andra aktörers ageranden. Påverkan av autonomin sker på grund av att ansvaret felaktigt 

åläggs den judiska gruppen. Det diskuteras i synnerhet inskränkas på grund av andra 

minoritetsgrupper. Antisemitiska fördomar påverkar också inskränkningen i hög grad. En 

annan orsak är Israels ageranden, som skuldbeläggs på judar som grupp. Synen är att 

inskränkningen tolereras av staten genom passivt handlande och avsaknad av ansvar. Staten 

möjliggör begränsningen då vissa individer som påverkar judars autonomi själva är från en 

”utsatt grupp”. Den utpekade gruppen är muslimer. Skillnaden mellan nazister och muslimer 

menas vara att nazisterna hålls ansvariga för sina handlingar, medan muslimers ageranden 

förbises. Muslimers rätt till självbestämmande anses överordnad judars motsvarande rätt. 

Hatet och hotet motiveras ske och accepteras på grund av andra individs begränsade 

autonomi. I stället för att motverka intoleransen, tolereras muslimernas hat och de tilldelas 

privilegier.185  

4.3.3 Jämlikhet 

Uppfattningen är att judar inte åtnjuts lika möjligheter som övriga medborgare att fritt yttra 

sig eller till fri åsiktsbildning. Tydliggörandet av judars begränsning utifrån ett pluralistiskt 

 
181 Tove Lifvendahl, ”Man kan inte omdefiniera riksdagen”, Svenska Dagbladet, 29 oktober 2018. 
182 Tove Lifvendahl, ”De sade att de skulle skjuta judarna”, Svenska Dagbladet, 10 december 2017. 
183 Alexandra Ivanov, ”Varför tar inte Miljöpartiet och Löfven avstånd?”, Svenska Dagbladet, 20 april 2016. 
184 Tove Lifvendahl, ”De sade att de skulle skjuta judarna”, Svenska Dagbladet, 10 december 2017. 
185 Erik Helmerson, ”Utsatthet” är ingen ursäkt”, Dagens Nyheter, 23 januari 2015. 
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perspektiv, enligt indikatorn för demokratiintressen, är att de inte tillåts möjlighet till fritt 

yttrande eller fri åsiktsbildning utan att utsättas för hat och hot.186 Gömmer inte judar sin 

tillhörighet riskerar de att trakasseras.187 Likabehandling mot judar saknas, vilket framförs 

som att det ska gälla för både majoritetssamhället och minoriteter.188 Situationen för judar i 

Sverige beskrivs som en ”tragedi”. Det framförs ställningstagande om att judar bör behandlas 

som fullvärdiga medborgare och att det inte ska accepteras att judar inte betraktas som 

svenskar.189 Arbetet att motverka islamofobi beskrivs överskugga problematiken rörande 

antisemitismen.190 Pluralismen tycks inte främja allas lika möjlighet till fritt yttrande och fri 

åsiktsbildning. Föreställningen som kommer till uttryck är att avvägningen är orättvis och 

obalanserad. 

Något anmärkningsvärt vid analys av pluralism i judars fall är att artiklarna inte framställer 

eller uppmärksammar judar som individer inom en gemenskap. Det saknas resonemang om 

unika eller varierande individuella egenskaper bland judar, något som går emot den 

liberaldemokratiska grunden. Det alla judar har gemensamt är utsattheten för hat och hot i 

samhället från andra grupper, vilket hindrar deras möjlighet att fritt yttra sig och till fri 

åsiktsbildning då de tvingas osynliggöra sig. Påståenden som problematiseras med ett 

individuellt perspektiv är makthavares ”besatthet av grupptillhörigheter” i vilken det tydligt 

efterfrågas ”förnyat fokus på individens rättigheter, skyldigheter och ansvar”. Argumenten 

framförs däremot i en kontext av kritik mot en annan minoritetsgrupp-muslimer.191 Uttalandet 

belyser individer, men gör det enbart för att påvisa att en annan minoritetsgrupp upplevda 

särbehandling inte ska tillåtas. Det är inte för att uppmärksamma olikheter eller individualitet 

bland judar. Exemplifiering där muslimer uttrycks hindra judars pluralism är vid diskussion 

om kultur där muslimer skapat en ”hierarki där vissa grupper anses okränkbara”.192 Artiklarna 

för i sina resonemang samman alla judar som en homogen grupp. Uppfattningen blir 

problematisk då det går emot demokratiintressen om pluralism som betonar olikheter i form 

av möjlighet till fritt yttrande och fri åsiktsbildning.  

 
186 Susanna Gottfarb, ”Susanna Gottfarb: Är Irans judar tryggare än de svenska?”, Svenska Dagbladet, 14 
september 2019. 
187 Susanna Birgersson, ”Azerbajdzjan går bra men inte Israel”, Dagens Nyheter, 18 maj 2013. 
188 Roland Poirier Martinsson, ”Svenskarna som flyr till Åland”, Svenska Dagbladet, 26 mars 2012. 
189 Sofia Nerbrand, ”Judehat hör inte hemma i Sverige”, Dagens Nyheter, 9 augusti 2019. 
190 Tove Lifvendahl, ”De sade att de skulle skjuta judarna”, Svenska Dagbladet, 10 december 2017. 
191 Erik Helmerson, ”Utsatthet” är ingen ursäkt”, Dagens Nyheter, 23 januari 2015. 
192 Erik Helmerson, ”Klart kulturen får kränka”, Dagens Nyheter, 13 december 2015. 
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Begränsningen enligt demokratiintressen påverkar i sin tur även rättighetsvärden om 

jämlikhet, eftersom uppfattningen är att inte alla har likvärdiga rättigheter. Synen är däremot 

att judar bör ha rätten till möjligheten för fritt yttrande och fri åsiktsbildning. För att judars 

jämlikhet ska främjas krävs att vissa gruppers rättigheter inte står över andra. Tolkning av 

indikatorn rättighetsintressen går till viss del att tyda olika. Synen om judars rätt till fritt 

yttrande och fri åsiktsbildning uppfattas övergripande som ”tolererad” då fler förespråkar att 

judars rättigheter behöver stärkas. Däremot saknas resonemang om judar utifrån ett 

individuellt perspektiv, något som kan tolkas försvaga synen på jämlikhet gentemot judar i 

form av att fritt yttra sig och till fri åsiktsbildning. Tolkningen tycks uppvisa och även 

förstärka osynliggörandet av gruppen i samhället, som upprepande berörs i artiklarna. 

Möjligen skulle ett motargument vara att avsaknad av kritik talar för fritt yttrande och fri 

åsiktsbildning. Dock anses det argumentet svårmotiverat då det inte något på sätt 

framkommer perspektiv som synliggör en medvetenhet eller acceptans för variationer av 

individuella åsikter.   

4.3.4 Tolerans gentemot judar 

Dominerande föreställning gällande judar är att de är utsatta och inte har samma ställning 

jämfört med övriga medborgare. De betraktas vara gruppen vars rättigheter begränsas mest 

utifrån hat och hot i samhället. Inskränkningen sker främst på grund av hot från andra 

minoritetsgrupper. Toleransnivån gentemot judar bedöms som hög, då resonemangen som 

förs till stor del betonar vikten av att stärka judars lika medborgerliga rättigheter. 

Religionsfriheten betonas i sammanhanget som en rättighet judar besitter men inte tillåts 

åtnjuta. Den gemensamma föreställningen är att det behöver förstärkas, vilket framförs i 

kritiken att judar inte kan bära religiösa symboler.  

Det uppfattade hotet och dess påverkan på toleransnivån är inte gentemot judar, utan det är 

judar som betraktas vara hotade. Lägre toleransnivå framförs mot övriga minoritetsgrupper, 

där muslimer sticker ut som en av de ”skyldiga” aktörerna för judars utsatthet. Muslimers hat 

hindrar judars rätt att yttra sig och delta på lika villkor. Riktat hat och hot mot judar i 

samhället kritiseras, där alla möjligheter och initiativ för judar att hävda sig och stärka sin 

ställning uppmuntras. Judar som kollektiv är hotade utifrån negativa stereotyper som felaktigt 

skuldbelägger de. En sådan skuldbeläggning är mot bakgrund av Israels agerande i Israel-

Palestinakonflikten. Den regerande makten anses inte göra tillräckligt för att stärka judars 

rättigheter. I stället uppfattas statsmakten stärka muslimers hat och hot mot judar genom att 

stötta gruppen och förneka deras handlanden. 
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Trots att toleransen gentemot judar upplevs som hög i majoriteten av artiklarna (bortsett från 

det tydliga hatet och hotet som existerar mot gruppen i samhället), så grundas toleransen på 

uppfattningen om judar som en homogen grupp utan någon form av uppmärksammande om 

varierande, individuella egenskaper. Judar som grupp har ett gemensamt hot som i sin tur 

begränsar och osynliggör de. Samtidigt visar toleransens uttryck varken uppmärksamma 

något som stärker individualitet eller pluralism. Därför går det att ifrågasätta vad den 

uppfattade höga graden av tolerans grundar sig på. 

4.4 Analys av muslimer 

4.4.1 Deltagande 

Diskussionen gällande muslimers deltagande enligt demokratiintressen är att deras deltagande 

utgör ett hot mot den ”svenska demokratin”.193 Begränsning av deltagande och inkludering 

mot muslimer som grupp ges skäl för då de benämns som ”våldsbenägna” och 

”odemokratiska”. En växande extremism medför en informationsspridning av att det 

uppmärksammas om muslimer som ”står på samma sida”, men också att det finns en önskan 

bland muslimer om att leva i en ”skyddad fundamentalisttillvaro”.194 Kritik har också riktats 

mot muslimer när de anordnat fredliga och lagliga demonstrationer. I sammanhanget anser 

inte alla medborgare att de har rätt att manifestera, yttra sig och sprida sin åsikt mot bakgrund 

av att de är muslimer.195  

Ett exempel som diskuteras är gränskontroller. Kontrollerna motiveras utifrån en 

säkerhetsaspekt, men anses i själva verket vara en bortförklaring för oviljan att ta emot 

migranter. Oviljan för mottagandet av migranter menas främst vara muslimer. Det beskrivs 

som en ”symbolhandling för att lugna befolkningen”.196 Ett sammanhang där fullt deltagande 

och inkludering dock förespråkas är muslimska barn som bär slöja. Resonemangen visar en 

mer accepterande inställning, där även de med stark religiös övertygelse ska inkluderas och få 

delta. Vidare uppmuntras ett ”respektfullt samtal” där det inte går att utesluta medborgare 

baserat på att det är en laddad fråga.197 En annan dominerande uppfattning som förekommer i 

artiklarna är att muslimska kvinnors delaktighet i samhället är begränsad. Muslimska kvinnors 

deltagande, inkludering och rätt att aktivt få yttra sig måste stärkas. De förtrycks av 

 
193 Johanne Hildebrandt, ”Svenska värderingar gäller ännu inte alla”, Svenska Dagbladet, 12 juni 2016.  
194 Paulina Neuding, ”Högern har låtit islamister isolera sig”, Svenska Dagbladet, 1 april 2017. 
195 Erik Helmerson, ”Muslimer kan inte göra rätt”, Svenska Dagbladet, 24 november 2020. 
196 Sofia Nerbrand, ”50 000 migranter hotar inte 500 miljoner européer”, Svenska Dagbladet, 1 juli 2018.  
197 Erik Helmerson, ”Barn med slöja får inte portas”, Dagens Nyheter, 30 april 2016. 
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muslimska män som anser kvinnor vara i behov av ”manliga beskyddare”, annars ”får de 

skylla sig själva om det händer någonting”.198 

Något omtvistat är deltagandet och inkluderingen av en person som tidigare anslutit sig till 

Islamiska staten (IS) men som återvänt. Det positiva som lyfts fram är att avhopparen genom 

sitt aktiva deltagande når offentligheten och ”skriver öppet till likasinnade om Islamiska 

statens grymhet”. Det som talar emot är att avhopparen fortfarande är fundamentalist, och 

avhopparens föreställning är att splittringen inom den ”muslimska gemenskapen” och det 

”riktade våldet mot andra muslimer” är det mest problematiska med IS.199 

Indikatorn om rättighetsvärden gällande synen på muslimers rätt till yttrande och aktivt 

deltagande konstaterar en varierande grad av acceptans för fullt deltagande och inkludering 

bland individer inom den muslimska gruppen. Genomgående framförs föreställningen att 

muslimers delaktighet som grupp utgör ett reellt samhällshot mot majoritetssamhället och den 

svenska demokratin. Detta då muslimer tillskrivs egenskaper som att de inte delar samma 

demokratiska värderingar, och att de hindrar andras deltagande genom sin benägenhet för 

våldsamma handlingar.  

Förespråkandet av möjlighet till yttrande och aktivt deltagande riktas till muslimska barn, 

kvinnor och avhoppare av IS. Den mer tillåtande inställningen uttrycks i form av att barn och 

kvinnor anses vara förtryckta av muslimska män. Synen på deras rätt till yttrande och 

deltagande är uppfattningen om vikten av att de inkluderas för att de ska kunna göra sina 

röster hörda. Angående IS-avhopparen tillåts yttrande och aktivt deltagande i syfte att 

bidraget sprider information om terrorgruppens grymheter till allmänheten. Det framförs inte 

vara helt oproblematiskt, men för ändamålet av informationsspridning tolkas det vara mer 

accepterat. 

4.4.2 Autonomi 

Muslimer förknippas ofta med extremister som försöker göra revolution och polarisera 

samhället. Sammanförandet av muslimer med extremister grundar sig i att gruppen inte själva 

tar tydligt avstånd från de. Muslimers självbestämmande upplevs hindra andra medborgares 

autonomi. Det innefattar både andra minoritetsgrupper och majoritetssamhället. 

Demokratiintressen visar således att andra individers frihet och självbestämmande upplevs 

vara begränsade. Det resulterar i att muslimers autonomi bör hindras för att inte försvaga 

 
198 Paulina Neuding, ”Högern har låtit islamister isolera sig”, Svenska Dagbladet, 1 april 2017. 
199 Ivar Arpi, ”Svensk 17-åring som hoppade av IS”, Svenska Dagbladet, 3 september 2015.  



 

   36 
 
 

deras frihet ytterligare. Vissa betraktar det som att muslimer försöker ”skrämma 

meningsmotståndare till tystnad”.200  

Den svenska demokratin och svenska värderingar är också hotad utifrån perspektivet av frihet 

och autonomi. Svensk demokrati beskrivs i sammanhanget som ”sekulär” och är ”under 

attack”, där alla medborgare uppges ha ett ansvar att stå upp och försvara de friheter och 

rättigheter som anses vara självklara. Flyktingkrisen förklaras ha bidragit till en förändring i 

samhället där ”våra” värderingar ställs på sin spets. Det efterfrågas stärkt självbestämmande 

för majoritetssamhället i form av enighet om vad ”vi” vill värna och försvara, i stället för att 

vara så ”ängsligt toleranta att andra råkar illa ut”.201 Hotet kräver att ”vi måste skydda oss”, 

något som innebär skydd av värderingar och majoritetens makt. Resonemangen som förs är en 

framställning att majoriteten har såväl rätten som skyldigheten att driva igenom sin vilja på 

bekostnad av andras vilja.202 

Muslimska flickor och kvinnor som bär slöja anses vara särskilt utsatta och hindrade i sin 

autonomi.203 Det beskrivs existera ett förakt mot ”frigjorda tjejer som inte håller sig inom 

patriarkala normer”. Begränsningen sker på grund av män inom den muslimska gruppen, 

såväl som folkvalda politiker och tjänstepersoner. Aktörerna försvagar friheten och 

autonomin genom att inte tillåta kvinnorna få ”ta plats i det offentliga rummet”.204 Islam anses 

också stå i vägen för kvinnors frihet. Uppmaningen är att ”det fria Sverige” behöver stå upp 

för moderniseringen som skett i landet där tidigare slöjtvång för kristna och judar 

försvunnit.205 Problemet påtalas bland annat uppenbara sig genom bristfällig hantering av 

asylboenden. Resultatet är att otryggheten ökar för ensamstående kvinnor som trakasseras, 

misshandlas, tvingas konvertera till islam och bära slöja. Vidare anses myndigheters bild av 

harmoni mellan etniciteter och religion på asylboenden vara romantiserad. Passiviteten och 

tystnaden bidrar till att ”människoliv står på spel”.206 

Majoriteten av artiklarna är kritiska mot den representativa makten och myndigheter. 

Makthavarna ger islamister som anklagas för att ”försvara självmordsbombare och 

antisemitism” tillgång till bidrag. Bidragen hänvisas felaktigt till mänskliga rättigheter och 

 
200 Ivar Arpi, ”Ivar Arpi: Islamister tar lagen som gisslan”, Svenska Dagbladet, 28 januari 2020. 
201 Johanne Hildebrandt, ”Svenska värderingar gäller ännu inte alla”, Svenska Dagbladet, 12 juni 2016. 
202 Lena Andersson, ”Vådan av majoritetsstyre”, Dagens Nyheter, 6 december 2015. 
203 Nuri Kino, ”Nu startar jag ett asylboende för kristna”, Svenska Dagbladet, 7 februari 2016. 
204 Paulina Neuding, ”Högern har låtit islamister isolera sig”, Svenska Dagbladet, 1 april 2017. 
205 Lisa Magnusson, ”Islam måste moderniseras för att kunna överleva in i framtiden”, Dagens Nyheter, 18 
september 2019. 
206 Nuri Kino, ”Nu startar jag ett asylboende för kristna”, Svenska Dagbladet, 7 februari 2016. 



 

   37 
 
 

uppfattningen är att myndigheter ”influeras av aktivism”.207 Ett annat exempel som diskuteras 

är att den regerande makten och ansvariga myndigheter engagerat sig för att få hem någon 

som anslutit sig till islamiska staten och sedan hoppat av. Föreställningen som presenteras är 

att den styrande makten ”engagerat sig starkt i fallet och pressat andra svenska myndigheter” 

för att få hem avhopparen. Artikeln fortsätter vidare med följdfrågan om staten ska 

”ombesörja hemresor för IS-krigare?”. Diskussionen menar att vem som helst kan låtsas vara 

avhoppare, och diskuterar hur det påverkar säkerheten för övriga medborgare.208  

Kritik mot myndigheter är även att de fokuserar på ”grupptänkande” och medfödda 

egenskaper, vilket frångår individuella skillnader. Finansierade projekt av myndigheter i 

samarbete med förbund har samlat in ”jämlikhetsdata” för att få information om vilka grupper 

i samhället som är mest marginaliserade. De har uppmuntrat invånare att registrera sin 

hudfärg för att ”skydda en grupp”, vilket motverkar jämlikhet och som i själva verket är 

rasism. Påpekar att staten ska förhålla sig neutral.209 Hån som riktats mot Lars Vilks i radio av 

en programledare kritiseras också. Personen jobbar inom public service och ska ha kallat Lars 

Vilks ”puckad” som ”gång på gång retar de som är mer stingsliga än jordgetingar” och 

därmed får ”stå sitt kast”. Hänvisar till att public service grundläggande principer bland annat 

är värnande av det ”demokratiska samhällets grundtanke, det vill säga fri åsiktsbildning”. 

Ifrågasätter programledarens opartiskhet och efterfrågar ställningstagande från 

radiokanalen.210 Resonemangen tydliggör uppfattningen av hot mot individers egen frihet och 

självbestämmande. 

Synen av muslimers rättighetsvärden för rätten till individuell autonomi påverkas till stor del 

av ovannämnda diskussioner som framkommit i demokratiintressen. Ledande uppfattning är 

att muslimer särbehandlas av statsmakten och myndigheter. Synen är att myndigheter 

ignorerar det hot som muslimer utgör. De förstärker i stället muslimer ställning genom 

utdelande av resurser och förmåner. Myndigheter framställs dessutom som vilseledda i sitt 

stöd som de tilldelar muslimer. Återkommande föreställning är att majoritetssamhällets frihet 

och självbestämmande hindras av den muslimska gruppen. Motståndare av muslimers rätt till 

autonomi argumenterar främst utifrån att muslimer upplevs som ett hot. Skyddet för 

majoritetens makt är viktigt, annars blir muslimer majoritet och demokratin försvagas.211 

 
207 Erik Helmerson, ”Nu är det dags att vädra ut statens bidragsgrotta”, Dagens Nyheter, 19 juni 2016. 
208 Ivar Arpi, ”Svensk 17-åring som hoppade av IS”, Svenska Dagbladet, 3 september 2015. 
209 Tove Lifvendahl ”Tove Lifvendahl: Politikens återvändsgränder”, Svenska Dagbladet, 6 december 2015. 
210 Johannes Åman, ”Obehagligt om Lars Vilks”, Dagens Nyheter, 12 oktober 2012. 
211 Lena Andersson, ”Vådan av majoritetsstyre”, Dagens Nyheter, 6 december 2015. 
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Övriga medborgares rätt till självbestämmande inskränks då muslimer inte tillåter individer 

att ha en annan åsikt. Muslimska män skuldbeläggs och hindrar individer inom den egna 

minoritetsgruppens rätt till frihet och självbestämmande. Särskilt muslimska kvinnor och 

barns autonomi anses vara begränsad. Det råder en stark övertygelse om att ifall muslimers 

autonomi ökar hotas andras autonomi och i längden även demokratin.   

4.4.3 Jämlikhet 

Framförandet av pluralism för muslimer enligt demokratiintressen är att muslimers lika 

möjligheter till fritt yttrande och fri åsiktsbildning påverkar majoritetssamhället negativt. 

Enligt vad som tidigare framkommit sammanställs muslimer med extremister, och anklagas 

för att själva göra likhetstecken mellan sig själva och de som vill göra uppror mot demokratin. 

Kritiker som skriver om jihadism eller islamism blir anklagade av muslimer för att vara 

islamofobiska.212 Budskapet är att betona att yttrandefrihet råder, och ska vara stark oavsett 

om det skapar kontroverser eller upplevs som ”sårande”. Ett exempel som framförs gäller 

Lars Vilks och hans Muhammedteckningar. Diskussionen berör att majoritetens möjlighet till 

fritt yttrande inte ska hindras för att människor hävdar att något är olämpligt och icke 

rumsrent. Acceptans och utveckling av ”konsensuskultur” förklaras bli ”den värsta förhands-

censuren”.213  

Diskussioner om muslimska barns möjlighet till yttrande förs däremot på ett sätt som varierar 

i graden av hur pluralism uttrycks. Ett exempel är barn som befunnit sig i Al-Hol lägret i 

Syrien. Åsikter kring deras rätt att återvända till Sverige är mer tillåtande än deras föräldrar. 

Trots att det råder delade meningar kring om barnen är ”svenskar på riktigt”, anses de ha lika 

rättigheter som andra svenska barn. Den mer toleranta uppfattningen handlar dels om att det 

är föräldrarna som vänt Sverige ryggen, dels att risken för radikalisering är högre ju längre de 

stannar kvar.214 Det andra exemplet är muslimska barn som bär slöja.215 Synen är visserligen 

att slöjan ”sprider fel signaler” och att det ”går emot barns mänskliga rättigheter” då alla barn 

ska behandlas lika. Men barnen försvaras ändå med uppfattningen att de betraktas ha lika 

rättigheter.216 Lika möjligheter till yttrande-och åsiktsfrihet visar sig därför variera avseende 

barn inom gruppen. Muslimska barn uppmärksammas och anses ha likvärdiga rättigheter. 

Däremot talas det i egenskap av att de betraktas vara påverkade och förtryckta. Slöjan 

 
212 Ivar Arpi, ”Ivar Arpi: Islamister tar lagen som gisslan”, Svenska Dagbladet, 28 januari 2020. 
213 Erik Helmerson, ”Konsensuskultur förkväver”, Dagens Nyheter, 20 mars 2013. 
214 Dagens Nyheter, ”Därför ska vi hämta barnen från helveteslägret”, Dagens Nyheter. 7 oktober 2020. 
215 Erik Helmerson, ”Barn med slöja får inte portas”, Dagens Nyheter, 30 april 2016. 
216 Erik Helmerson, ”Barn med slöja får inte portas”, Dagens Nyheter, 30 april 2016. 
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kritiseras då den tolkas vara påtvingad och inte utgår från lika villkor som en möjlighet till 

yttrande-och åsiktsfrihet. 

Pluralismen som framkommer är den individuella rätten att uttrycka sin åsikt, även om det är 

att ”producera fördomar”. Uppmärksammar att inte alla människor äger samma rätt att 

definiera sig i praktiken. Oförståelsen och okunskapen mellan olika kollektiv är en annan risk 

med fördomarna. Trots att det råder låg tolerans för rasism i Sverige, hänvisas grupptänkandet 

genom identitetspolitik accepteras i högre grad.217 Diskussionerna framför varierande 

egenskaper inom den muslimska gruppen vilket påvisar olikheter. Muslimers olikheter utifrån 

demokratiintressen är däremot negativt laddat och inte lika tillåtande i sin framställning. 

Den lägre toleransen och acceptansen gentemot muslimers olikheter bidrar i sin tur till att 

muslimer inte heller uppfattas vara jämlikar i lika hög grad, och på så sätt ha lika rätt till fritt 

yttrande och fri åsiktsbildning i enlighet med indikatorn för rättighetsvärden. Å ena sidan är 

synen att muslimer likställs med extremister. Å andra sidan bedöms islam som oförenlig med 

liberaldemokratin, då religionen argumenteras som föråldrad. Argumentationen är att insikten 

om att slöjtvånget måste ”underordnas den liberala demokratin” saknas. Budskapet som 

framförs är att islam måste moderniseras. Skiftet kommer inte ”gå smärtfritt” och ”utan 

kamp”, men menar att det måste ske om ”islam ska överleva in i framtiden”.218   

Fortsättningsvis uppges flyktingkrisen ha skapat en ”kollektiv hysteri” om kulturella 

skillnader mellan muslimer och andra. Förändringen som skett i Sverige är att tala negativt 

om gruppers egenskaper. Vidare har en effekt blivit att fler ifrågasätter Förintelsen. Respekten 

för individens mänskliga rättigheter har ersatts av hån mot minoriteter och utsatta. Det har 

uppstått ett fokus på att skydda och tänka på sig själv.219 Ett upplevt hot mot vad som är ”det 

svenska” begränsar jämlikhetsvärdet, och förväntningen är att muslimer ska anpassa sig och 

”ge upp sin identitet” eller ”åka hem”.220 Diskussion om handskakningsdebatten och 

religionsfriheten anses trumfa jämställdheten.221 

 
217 Tove Lifvendahl, ”Tove Lifvendahl: Politikens återvändsgränder”, Svenska Dagbladet, 6 december 2015. 
218 Lisa Magnusson, ”Islam måste moderniseras för att kunna överleva in i framtiden”, Dagens Nyheter, 18 
september 2019. 
219 Maria Leissner, ”Maria Leissner: den demokratiska festen är över”, Svenska Dagbladet, 10 april 2016. 
220 Zulmay Afzali, ”Fel att muslimer ska ha särskilda företrädare”, Svenska Dagbladet, 14 mars 2015. 
221 Johanne Hildebrandt, ”Svenska värderingar gäller ännu inte alla”, Svenska Dagbladet, 12 juni 2016. 
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4.4.4 Tolerans gentemot muslimer 

Muslimer framställs som ett verkligt samhällshot där deras närvaro riskerar att försvaga 

demokratin. Den stora variationen av ämnen som artiklarna berör uttrycks vara i syfte att 

tydliggöra för hur muslimer riskerar att påverka den svenska demokratin negativt. Både 

genom att inskränka för olika individer inom den egna gruppen och övriga medborgare i 

samhället. Risken betraktas vara att de potentiellt blir en majoritet. Upplevelsen av det yttre 

hotet påverkar toleransen gentemot muslimer då de uppfattas som odemokratiska, våldsamma 

och sammankopplas med extremister som inte delar samma demokratiska värderingar. Hotet 

uttrycks bland annat behöva vidta säkerhetsåtgärder såsom exempelvis gränskontroller för att 

trygga medborgare. Toleransnivån visar sig övergripande låg gentemot den muslimska 

gruppen. Diskussionen och synen på att muslimer inte har samma rätt att demonstrera som 

övriga medborgare är ett exempel som påvisar den lägre toleransnivån. Det framförs en 

föreställning om att muslimer avser att inskränka på andras frihet. Ett exempel där det 

framkommer är diskussionen kring att konsekvensen av deras närvaro är att det hindrar judars 

åtnjutande av sina rättigheter.  

En annan övertygelse är att muslimer försöker tysta andra medborgare och därigenom påverka 

andra individers yttrande-och åsiktsfrihet. Uppfattningen är att yttrande-och åsiktsfriheten 

behöver stärkas för majoritetssamhället då muslimers syfte är att tysta kritiker och andra 

individers åsiktsfrihet. I sammanhanget uttrycks ett behov av att majoritetssamhället behöver 

stå upp mot gruppen. Det förespråkas majoritetsstyre som ska inskränka på muslimers vilja 

som en minoritetsgrupp. Annars är föreställningen att andra individers yttrande-och 

åsiktsfrihet begränsas och censureras. 

Muslimska män pekas ut som det största hotet, och hotar övriga medborgare i 

majoritetssamhället samt även individer inom den muslimska gruppen. Kvinnor och barn 

framställs som förtryckta och får varken delta eller ges möjlighet till fritt yttrande eller fri 

åsiktsbildning. Kvinnor tvingas leva under patriarkala strukturer där slöjan symboliserar 

förtrycket. Toleransen tolkas mot bakgrund av detta vara högre mot muslimska kvinnor och 

barn. Grunden för toleransnivån utgår från uppfattningen om att det är männen som styr och 

att övriga individers ställning behöver stärkas. Det visar sig exempelvis genom att slöjan 

sprider fel signaler och inte är förenlig med den svenska demokratin. Däremot uppfattas inte 

kvinnor och barn ha gjort ett eget val att bära slöjan.  
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Flera artiklar för en argumentation som är kritisk mot islam och därigenom mot 

religionsfriheten avseende den muslimska gruppen. I sammanhanget påtalas att Sveriges 

demokrati är sekulär och inte ska influeras av religiösa övertygelser. Debatten gällande 

handskakning uppfattas bevisa att jämställdheten underställs islam. Låg tolerans mot bärandet 

av slöjan är en annan tydlig påverkansfaktor. Islam redogörs för som oförenlig med svenska 

demokratiska värderingar. Den regerande makten är blinda för hotet, har influerats av 

muslimer och särbehandlar gruppen. Genom ansträngningen att tilldela gruppen särrättigheter, 

bedöms statsmakten också stärka muslimska mäns makt och bidra till kvinnors underordning. 

Vissa sammanhang går så långt som att uppmuntra starkare makt åt majoriteten för att 

begränsa minoritetsgruppens vilja. Islam anses vara omodern och förtrycka muslimska 

kvinnor och barn. Det talas om att ta strid för liberaldemokratin som muslimer vill försvaga. 

4.5 Jämförelse av tolerans mellan grupperna 

Föregående avsnitt analyserade toleransens uttryck gentemot samer, judar och muslimer 

separat utifrån analysschemat med tillhörande indikatorer. Resultaten redogör för att olika 

faktorer av upplevda hot påverkar toleransnivån gentemot grupperna. Analysen 

uppmärksammar också vissa likheter och skillnader mellan grupperna. Följande avsnitt avser 

därför att jämföra de likheter och skillnader som uppkommit.  

En tydlig första skillnad mellan grupperna är de skilda uppfattningarna av hot som påverkar 

toleransnivån. Samer utgör ett ekonomiskt hot genom Girjasmålets utfall. Reaktioner från 

domen är att samer fått ökade ekonomiska tillgångar som berövas övriga medborgare. Judar 

tolkas som ”mest tolererade” där hotet snarare riktas mot judar som grupp. Föreställningen är 

därav att judar inte utgör någon form av hot. Hotet mot judar orsakas av hat från andra 

minoritetsgrupper baserat på negativa fördomar, vilket resulterar i osynliggörande och en 

ansträngning för att inte visa sin religiösa tillhörighet. En grupp som hotar judar är muslimer 

som också studerats. Toleransnivån mot muslimer uppfattas vara lägst, där diskussion förs 

inom flera områden för att bevisa att muslimer vill polarisera samhället och försvaga den 

svenska demokratin. Hotets påverkan på tolerans uppfattas bero på faktorer som gruppstorlek 

och islam som religion.  

Analysen uppmärksammar flera likheter mellan samer och muslimer. En likhet som nämns är 

att både samer och muslimer uppfattas skapa sitt eget förtryck och därigenom begränsa sina 

rättigheter. Grupperna argumenteras vara orsaken som förstärker inskränkningen av 

individuella rättigheter inom den egna minoritetsgruppen. Muslimer såväl som samer tycks 
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också särbehandlas och erhålla särrättigheter av statsmakten mot bakgrund av sin etnicitet. 

Effekten är att grupperna felaktigt och i strid med liberaldemokratiska grunder ställs i en 

högre maktposition jämfört med övriga medborgare. Vissa diskuterar även en upplevelse av 

maktmissbruk genom privilegierna i varierande grad. Gruppernas bevarade kulturella 

alternativt religiösa traditioner anses begränsa andra individers rätt till fritt yttrande och fri 

åsiktsbildning.  

En aspekt som uppenbarar sig i likheten mellan samer och muslimers självförvållade 

rättighetsbegränsningar är att majoritetssamhället uppfattas ha en föreställning av 

makthierarkier mellan individer inom grupperna. Det generar till viss del en varierande 

toleransnivå gentemot individer inom respektive minoritetsgrupp. De som framställs besitta 

en högre maktposition inom gruppen anses vara tolererade i lägre grad, jämfört med de 

individer som uppfattas vara begränsade där toleransen är högre. Men den högre toleransen 

hänförs återigen till föreställningen av att de är utsatta och därmed maktlösa. Individerna 

sammankopplas oavsett med grupperna. Likheten är att individernas utsatthet exponeras och 

diskuteras med avsikten att uppmärksamma hur och varför samer och muslimer som grupp 

utgör ett hot mot majoritetssamhället.  

Skillnaden mellan samer och muslimer är att samer endast uppfattas utgöra ett ekonomiskt hot 

i och med Girjasdomen. Orättvisan motiveras vara att domen inte tillgodoser alla 

medborgares intressen utan en mindre grupp. Muslimers närvaro framställs däremot utgöra ett 

reellt samhällshot och hota den svenska demokratiska ordningen. Reaktionerna är att 

medborgares åsikter och påtalande av extremism tystas ner. Majoritetssamhällets upplevelse 

av censur såväl som ignorerande av upplevda inskränkningar av egna rättigheter verkar 

framkalla motreaktioner. Inskränkningen framförs vara majoritetssamhällets yttrande-och 

åsiktsfrihet. Muslimska män porträtteras som våldsamma makthavare, och bedöms som det 

största hotet både för majoritetssamhället och övriga individer inom den egna gruppen.  

Likheter mellan samer och judar är att informationen som framförs erkänner att båda 

grupperna historiskt eller i nutid försöker dölja sin identitet och tillhörighet. Erkännandet 

belyser begränsning av deras rättigheter till fritt yttrande och fri åsiktsbildning. Vad som 

skiljer grupperna i frågan är att judars rättigheter fortfarande erkänns som begränsade i 

yttrande-och åsiktsfrihet genom deltagande, frihet och autonomi. Den generella 

föreställningen är att samers förtryck skedde historiskt men att det inte förekommer i samtid. 
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En skillnad mellan judar och muslimer är toleransen gällande respektive grupps 

religionsfrihet. Judars religionsfrihet talas mer tillåtande om med hänvisning som deras 

rättighet. Det uppmanas om att öka rätten för judar att åtnjuta sin religionsfrihet genom 

exempelvis bärandet av religiösa symboler. Gällande islam är toleransen betydligt lägre, där 

religionen klassas som omodern. Religionen förtrycker kvinnor och flickor. Bärandet av slöja 

formuleras ”sprida fel signaler” enligt Sveriges sekulära demokrati, varpå jämställdheten ska 

trumfa religionsfriheten. Slöjan som religiös symbol tolkas inte vara lika tolererad som en 

religiös symbol för yttrande-och åsiktsfrihet enligt artiklarna. Olikheten som uppstår vid 

diskussionen om islam är den aktiva uppmaningen till majoritetsstyre som behöver gå över 

minoriteters vilja. Det framförs även ett behov av en kamp för islams egen skull att kunna 

moderniseras i enlighet med svenska demokratins nuvarande tillstånd. Om islam inte 

moderniseras kommer islam inte överleva.  

Fortsättningsvis är synen på judars rätt att demonstrera kontra muslimers rätt till detsamma ett 

sammanhang där det också visas en framträdande åtskillnad. När det gäller den judiska 

gruppen anses agerandet ske i enlighet med deras demokratiska såväl som mänskliga 

rättigheter. När muslimer anordnat demonstrationer uttrycks att deras motsvarande 

demokratiska och mänskliga rättigheter borde begränsas. Deras rättigheter betraktas inte vara 

likvärdiga, utan hänvisas som våldsamt agerande och ett försök att missbruka möjligheten att 

inskränka på andras yttrande-och åsiktsfrihet. Muslimers aktivitet uppfattas ske i syfte att 

tysta andra individer.  

Skilda uppfattningar om ansvar för andra aktörers handlade skiljer sig också mellan judar och 

muslimer. Israels agerande i Israel-Palestinakonflikten skuldbeläggs felaktigt på judar där det 

förstärker negativa fördomar. Muslimer gör tvärtom då de inte gör tillräckligt för att tydligt ta 

avstånd från extremister. Detta bidrar till att muslimer själva sätter ett likhetstecken mellan sig 

och extremister. Den lägre toleransen mot muslimer jämfört med judar orsakas därför med 

anledning av olika syn på ansvar för andra aktörers handlingar. 

Muslimer sticker ut bland övriga grupper då de framställs hota många individer på flera 

nivåer och på olika sätt. Toleransens uttryck framförs på betydligt många fler sätt än övriga 

grupper. Flest varierande egenskaper uppmärksammas inom gruppen, men det görs i en 

negativ bemärkelse av att påtala hotet. Samer och judar uppfattas mer som ”likvärdiga” 

medborgare i och med en tolkad syn att de anses ha likvärdiga rättigheter till yttrande-och 

åsiktsfrihet. Skillnaden är att samer genom en händelse besitter en högre maktposition. I 
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judars fall återges det i mer positiva ordalag om gruppen och ett gemensamt anförande av 

behovet för att deras likvärdiga rättigheter stärks.  

5. Slutsats och avslutande diskussion 

Uppsatsens syfte var att studera toleransens uttryck i en nationell kontext utifrån ett 

liberaldemokratiskt perspektiv om alla individers lika rätt till yttrande-och åsiktsfrihet. 

Toleransen studerades gentemot samer, judar och muslimer i en kvalitativ, komparativ 

textanalys av ledarartiklar. Operationaliseringen skedde utifrån ett analysschema uppbyggt på 

liberaldemokratiska kärnvärden: deltagande, autonomi och jämlikhet. Den första 

frågeställningen var hur visar sig toleransens uttryck i Sverige gentemot judar, samer och 

muslimer utifrån liberaldemokratiska värden om individers yttrande-och åsiktsfrihet? 

Undersökningens resultat visar att toleransen skiljer sig mellan grupperna, där den främsta 

faktorn som påverkar toleransnivån är olika uppfattningar av hot. Den lägre toleransnivån 

gentemot samer grundar sig i uppfattningen av att de utgör ett ekonomiskt hot. Samer 

betraktas ha stärkt sin maktposition då de tilldelats ekonomiska tillgångar genom 

Girjasdomen, vilket slår tillbaka mot majoritetssamhället. Judar tolkas som ”mest tolererade” 

då det är de själva som är utsatta för hot av andra minoritetsgrupper i samhället. Hatet och 

hotet leder till att judars rättigheter begränsas genom att de inte kan visa sin tillhörighet. En av 

de utpekade grupperna som hotar judar är muslimer. Den muslimska gruppen uppfattas utgöra 

ett reellt samhällshot och hot mot den svenska demokratin. Muslimers hot baseras på 

gruppstorlek, stereotypa personliga egenskaper och religionstillhörighet. 

Uppsatsens andra frågeställning var vilka likheter och skillnader visar sig mellan grupperna? 

Toleransens uttryck påvisar såväl flera likheter som skillnader mellan grupperna. 

Framträdande likheter mellan samer och muslimer är föreställningen att staten särbehandlar 

grupperna och tilldelar de särrättigheter på etnisk grund. Det framförs också att samer och 

muslimer själva är ansvariga för begränsningen av sina rättigheter. Detta då uppfattningen är 

att det är de själva som hindrar individer inom den egna minoritetsgruppen. Begränsningen 

anses bero på gruppernas bevarande av religiösa och kulturella värderingar. En likhet som 

framförs mellan judar och samer är erkännandet av att båda grupperna i någon form 

begränsats i sina individuella rättigheter till fritt yttrande och fri åsiktsbildning då de behövt 

dölja sin identitet och tillhörighet. Däremot anses inte samer vara lika förtryckta i samtid, 

vilket fortfarande är fallet för judar. 
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Synen på rätten till religionsfrihet skiljer sig markant åt mellan judar och muslimer. I judars 

fall ska religionsfriheten stärkas, medan för muslimer ska islam begränsas och jämställdheten 

prioriteras i stället. Bärandet av religiösa symboler betraktas vara ett sätt att stärka judars 

rättigheter. Bärandet av slöjan framställs som motsatsen och menas vara ett uttryck för tvång 

och förtryck. Islam som religion anses vara föråldrad och oförenlig med demokratiska 

värderingar. Återkommande är att islam och främst muslimska män hindrar kvinnor och barn 

till fritt yttrande och fri åsiktsbildning då de tvingas leva under patriarkala strukturer. 

Muslimska män målas upp som våldsamma och odemokratiska. Rätten att delta och yttra sig i 

form av demonstrationer tolereras också i högre grad för den judiska gruppen jämfört med 

muslimer. För judar som en utsatt grupp uppmuntras demonstrationer. Resonemangen som 

förs när muslimer gör detsamma är att muslimer uppfattas demonstrera i syfte att polarisera 

samhället samt skrämma och tysta ner övriga medborgare. Muslimer sammankopplas med 

extremister, medan judar inte ska hållas ansvariga för Israels agerande i Israel-

Palestinakonflikten. 

Gemensamt för samtliga grupper i undersökningen är att toleransnivån mot grupperna 

påverkas av de diskriminerande, stereotypa föreställningar och okunskap som framförs i 

tidigare forskning. Trots att toleransen skiljer sig mellan grupperna, diskuterar artiklarna 

ingen grupp på ett sätt som visar en högre kunskap om grupperna. Judar anses vara mest 

tolererade, men samtidigt är avsaknaden av pluralism som mest framträdande gällande den 

judiska gruppen. I analysen av tolerans gentemot judar saknas resonemang som påvisar 

olikheter och unika individer inom gruppen. Olikheter inom den samiska gruppen framförs i 

kontexten av att visa hur samer förtrycker individer inom den egna gruppen. Mest individuellt 

inriktade perspektiv träder fram i samband med muslimer där individualitet och pluralism 

visar sig på ett varierande sätt i artiklarna. Däremot sker det i negativ bemärkelse av att 

utmåla de som ett problem och ett hot mot hela det demokratiska samhället. Problemen som 

påtalas i samband med muslimer förekommer även bland övriga medborgare i samhället. Hur 

individualitet och individer lyfts fram i kombination med pluralismen skapar därför vidare 

funderingar. Individualiteten framförs i vissa sammanhang för att betona alla individers rätt 

till frihet och självbestämmande. Samtidigt verkar individer också uppmärksammas i andra 

sammanhang utifrån snävare perspektiv och med, vad som tolkas vara, andra avsikter. 

Redovisade resultat indikerar för en uppfattad skillnad i synen på medborgares likvärdiga 

politiska och civila rättigheter genom yttrande-och åsiktsfriheten. Även om studiens syfte och 

empiriska undersökning inte avser att klassificera graden av tolerans mellan grupperna, 
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påvisas en indikation för en rangordning i synen på grupperna och deras rättigheter. En 

indikation som står i strid med liberaldemokratins grunder om allas lika rätt till fritt yttrande 

och fri åsiktsbildning. Utifrån de etablerade normer som media framför går det att ifrågasätta 

hur hög toleransen verkligen är i Sverige som en stark liberaldemokratisk, pluralistisk stat. 

Toleransen för yttrande-och åsiktsfriheten betraktas ha en gräns och vara villkorad. Dessutom 

tycks toleransen stå i konflikt med andra demokratiska värden såsom autonomi, frihet och 

jämlikhet.  

 

Uppsatsen har undersökt ett outforskat forskningsfält i Sverige. Resultaten uppmärksammar 

dess relevans och behov för vidare studier. Behovet finns för att öka förståelsen för såväl 

Sveriges demokratitillstånd som demokratiska utveckling, samt för hur det i sin tur påverkar 

synen på medborgares rättigheter. Framtida forskning kan med fördel fortsätta studera 

tolerans på många olika sätt. Ett förslag är att fortsätta jämföra toleransen gentemot andra 

minoritetsgrupper i en nationell kontext. Antingen i form av en liknande undersökning utifrån 

liberaldemokrati alternativt andra teoretiska perspektiv. Andra möjligheter är att fördjupa sig 

inom tolerans gentemot en grupp eller specifika individer inom en grupp. Toleransen går 

också att koppla till andra rättighetsfrågor. Intressant vore även att jämföra grupper i olika 

länder för likheter och skillnader om toleransens uttryck. Möjligheterna är nästintill oändliga 

och relevansen är hög. Förhoppningen är att uppsatsens bidrag och ingång väcker ett intresse 

för fortsatt toleransforskning.  
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