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INNHOLD

Kapittel 1 – Hva er ytringsfrihet og 
hvorfor har vi den? 
Kapittelet gjør rede for hva ytringsfriheten er, hvor den kommer fra, 
og hvorfor den er så omdiskutert. Det presenterer ytringsfriheten både 
som en rettighet og som et demokratisk verktøy. Kapittelet har som 
mål å bygge forståelse for den grunnleggende verdien av ytringsfrihet 
og danne et solid og bredt fundament for videre diskusjon.

Kapittel 2 – Ytringsfrihetens grenser 
– undertrykkerens verktøy og offe
rets forsvar 
Kapittelet gjør rede for forskjellene mellom juridisk og sosial forståel-
se av hva som utgjør en ytring, ytringsfrihet, ytringskultur og ytrings-
rom samt barrierer mot å ytre seg. Det har som mål å redegjøre 
for de ulike balansepunktene som må tas i betraktning i spørsmål 
om ytringsfrihet. Leseren gis verktøy for å kunne sette sin forståelse 
av ytringsfriheten inn i ulike sammenhenger, og utfordringene den 
kommer med.

Kapittel 3 – Krever det digitale demo
kratiet en ny tilnærming til ytrings
frihet?
Kapittelet skal gi en forståelse av hvordan rammene rundt den of-
fentlige debatten har endret seg, og hvilken betydning dette har for 
hvordan ytringsfriheten bør reguleres. For eksempel problemstillinger 
som er et resultat av det nye digitale demokratiet, som ekkokamre, 
falske nyheter og virkelighetsmanipulering gjennom sosiale medier. 
Målet er å få leseren til å reflektere over hvordan ytringsfriheten 
burde utformes for å kunne fungere optimalt i et digitalt demokrati.

Kapittel 4 – Ytringer kan overbevise 
folk om å handle
Kapittelet skal presentere hvordan folks holdninger kan påvirkes 
gjennom ulike typer språk, hatprat og skadelige ideologier. Ytringer 
som manipulerer virkelighetsforståelsen og konfliktbildet, og appel-
lerer til sterke følelser, kan føre til dehumanisering og fiendebilder. 
Videre presenteres en analyse av forskjellen mellom sårede følelser 
og krenkelser. Målet er å demonstrere hvordan språk påvirker hold-
ninger og overbeviser oss om ubekreftede sannheter både bevisst og 
ubevisst.

Kapittel 5 – Overbevisning som fører 
folk fra ord til handling
Kapittelet viser hvordan negative holdninger til enkelte grupper, på 
enten individ- eller gruppenivå, kan føre til voldshandlinger mot de 
utsatte gruppene, og hvordan ytringer er en del av dette. Det handler 
om hvordan kategorisering av «oss» og «dem», pulverisering av an-
svar for hatefulle handlinger, og toleranse for og oppfordring til vold 
kan føre til moralsk forfall på individnivå og demokratisk kollaps 
på samfunnsnivå. Målet er å beskrive hvordan språk kan overbevise 
til handling.

Kapittel 6 – Straffbare ytringer 
Kapittelet tar sikte på å presentere lovverket rundt ytringsfriheten 
på en forståelig måte, og sette det inn i ulike sammenhenger for å 
vise hvorfor det er utformet slik. Det tar for seg hatytringer, trusler, 
og karikaturer og blasfemi. Målet er å legge grunnlag for at leseren 
kan reflektere over hvordan han/hun selv mener at lovverket burde 
være utformet. 
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KAPITTEL 1: Hva er ytrings-
frihet, og hvorfor har vi den?

Få andre demokratiske rettigheter har vært like mye omtalt og 
debattert som ytringsfriheten. Det er overveldende enighet i be-
folkningen om at ytringsfriheten er en viktig del av demokratiet, 
men likevel debatteres den ofte. Et typisk innlegg om ytringsfrihet 
baserer seg på en av to påstander: den ene er «ytringsfriheten er 
truet», og den andre er «deres ytringsfrihet går på bekostning av an-
dre rettigheter». Påstanden om at ytringsfriheten blir truet hevder 
at retten til å ytre seg har svakere beskyttelse i dag enn i tidligere. 
Mens påstanden om at ytringsfriheten går på bekostning av andre 
rettigheter handler om at selv om ytringsfriheten kan gi rett til å 
fremme rasistiske påstander, har alle rett på vern mot rasisme og 
diskriminering. 

Debatten går også mellom den såkalte trykkokerteorien og smit-
teteorien. Trykkokerteorien er troen på at den offentlige samtalen 
skal være en arena hvor alle borgere har rett til å lufte sin frustra-
sjon selv om det er antisosiale eller diskriminerende ytringer. De 
mener at dersom ekstreme personer blir ekskludert fra å lufte sin 
frustrasjon i offentligheten, vil det føre til at «trykket» eller mis-
nøyen i samfunnet blir så stort at det er større sjanse for at de 
gjennomfører voldshandlinger. Smitteteorien derimot, er troen på 
at det er viktig å passe på at radikale og ekstreme ytringer ikke 

blir fremsatt i offentligheten, fordi det kan normalisere ekstreme 
holdninger. De som tror på trykkokerteorien, vil ofte tro på en 
mer grenseløs ytringsfrihet, og de mest overbeviste vil stille seg bak 
påstanden om at «ytringsfriheten er truet». Noen av dem mener 
det ikke er «rom for å mene noe som helst lenger» på grunn av det 
de kaller politisk korrekthet, «wokeness» og krenkelseshysteri. De 
lener seg på en antakelse om at en raus ytringsfrihet er forebyggen-
de mot radikalisering og ekstremisme, eller har ekstreme meninger 
selv. Altså at når også de med umoralske eller ekstreme holdninger 
får muligheten til å ytre seg, så vil det forhindre at «trykket» blir 
så stort at det eksploderer i form av vold. De som på den annen 
side tror på smitteteorien, vil oftere stille seg bak påstanden om 
at enkelte ytringer kan begrense andres ytringsfrihet eller andre 
demokratiske rettigheter. De peker ofte på at hat, hets, falske ny-
heter og konspirasjonsteorier truer ytringsfriheten eller tryggheten 
til andre borgere, og argumenterer ofte for at dersom umoralske 
og potensielt skadelige ytringer får fremsettes helt uten grenser, 
kan negative holdninger få spredd seg raskere i samfunnet. Det 
finnes med andre ord dem som mener det ikke bør finnes lovverk 
mot hatefulle ytringer fordi rene meningsytringer «vanskelig kan 
betraktes som skadelige i objektiv forstand»1, og det finnes dem 
som mener lovverket burde være enda strengere.

Målet med ytringsfriheten

Norges grunnlov, grunnsteinen i demokratiet vårt, ga i 1814 stem-
merett til kun førti prosent av norske menn og ingen kvinner. Dette 
ville absolutt ikke vært tilstrekkelig for å bli regnet som et demokra-
tisk land i dag, men den gangen holdt det. Dette viser at vår for-
ståelse av demokratiet endrer seg, og mange av disse endringene 
er drevet frem av modige menn og kvinner som har turt å ytre seg 
mot urettferdighet, diskriminering og ulikhet, sånn at vi alle i dag 
har lik rett til å være med og forme demokratiet gjennom å bruke 
stemmeretten vår.

§
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Juridisk er ytringsfriheten en grunnleggende rettighet som er ned-
felt i paragraf  100 i den norske grunnloven. Den er også sikret 
gjennom flere internasjonale menneskerettighetsinstrumenter som 
den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og FNs konven-
sjon om sivile og politiske rettigheter. Den er altså en menneske-
rettighet på lik linje med barns rett til skolegang, trosfrihet, retten 
til å organisere seg eller retten til å søke om asyl. 

Grunnlovens paragraf  100 som sikrer ytringsfriheten, stadfester at 
målet med ytringsfriheten er å fremme «sannhetssøken, demokrati 
og individets frie meningsdannelse» gjennom å sikre at borgerne 
kan delta i offentlig debatt og påvirkning av politikk, uten frykt 
for å bli straffet. Det er ulike måter å argumentere for ytringsfri-
heten på, og de ulike argumentene vil ofte overlappe hverandre. 
Ett perspektiv er det rettighetsetiske, som tar utgangspunkt i at 
det er en rettighet på samme måte som alle andre menneskeret-
tigheter. Argumenter som «Jeg har faktisk rett til å si hva jeg vil» 
er typisk basert på et rettighetsetisk perspektiv. Et annet perspektiv 
er det konsekvensetiske, som bygger på at ytringsfrihet er nødven-
dig fordi konsekvensene av å ha den er positive, eller eventuelt 
konsekvensene av ikke å ha den er negative. Argumenter som «Et 
åpent ordskifte fører til at folk kan holde politikerne ansvarlig» 
er typisk fundamentert i konsekvensetikk. Et tredje er helseetisk 
og understreker at det rett og slett er sunt for både samfunnet og 
innbyggerne å kunne ytre sine meninger. Målet er at du skal kunne 
fremme kritikk, forslag og påstander, og at disse skal bli møtt med 
motargumenter, slik at de som følger debatten, kan få nok infor-
masjon til å ta sine egne standpunkt. Så lenge vi er et såkalt sunt 
samfunn, skal ytringsfriheten være liberal fordi vi har tillit til at 
opplyste mennesker kan finne sannheten gjennom åpen menings-
bryting og rasjonell debatt.

Ytringsfriheten er en rettighet 
som skal sikre alle borgere i 
et land muligheten til å delta i 
demo kratiet og i offentligheten 
uten å bli straffet for sitt bi
drag i debatten.

Dette er en rettighet borgere over hele verden kjemper for. I en 
del land er det fremdeles sånn at innbyggere kan bli straffet og 
til og med drept for å komme med kritikk mot staten eller andre 
maktpersoner, eller for ytringer i form av musikk, visuell kunst og 
scenekunst. I Thailand har kongefamilien bestemt at kritikk mot 
dem skal straffes med fengsel, egyptiske myndigheter har arrestert 
og torturert personer som har veivet regnbueflagget i offentlighe-
ten, og myndighetene i USA har dømt en rapper for trusler etter 
at han fremførte sangen «Fuck the police». Personer som ytrer seg 
offentlig i samfunn hvor ytringsfriheten ikke gir full beskyttelse, 
risikerer egen frihet når de velger å ytre seg, selv når kritikken er 
viktig, sann og egentlig for å kjempe for demokratiske rettigheter 
til alle. Så satt på spissen er ytringsfriheten utformet for at du og 
jeg skal kunne uttale oss kritisk om dem som er større eller mekti-
gere enn oss, uten å frykte for store konsekvenser. Det kan gjelde 
rektoren ved skolen din, en kjent samfunnsdebattant, politiet, for-
skere, religiøse ledere, eller regjeringen, staten og kongen. 

For at alle borgere skal ha muligheten til å delta i «den offentli-
ge samtalen», er staten også forpliktet til å tilrettelegge for at alle 
borgere har både fysisk og sosial tilgang til arenaene hvor viktige 
debatter løftes. Fysiske barrierer for deltakelse kan være at en per-
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son ikke kommer seg inn i bygg som for eksempel Stortinget fordi 
de er avhengig av en rullestol, eller at enkelte ikke får med seg det 
som blir sagt, fordi de er døv og det ikke blir tolket til tegnspråk. 
Derfor må det offentlige tilrettelegge for deltakelse ved for eksem-
pel å bygge en rampe så rullestolbrukere kommer seg inn, og sikre 
at det er tegnspråktolk på relevante arrangement. Tilgjengelighet 
handler også om tidspunkt for arrangement. Dersom alle viktige 
offentlige debatter skjer på dagtid, sender det et signal om at det 
kun er de som har mulighet til å ha fri på dagen, som har rett til å 
delta. Dersom informasjon om slike arenaer kun blir kommunisert 
på digitale flater, kan det være man ekskluderer eldre eller andre 
som ikke er til stede på digitale arenaer. Begrepet sosial tilgang 
handler om hvem som føler de har rett eller rom til å delta. Der-
som en arrangør av et offentlig arrangement har en uttalt profil 
hvor de for eksempel tror på myten om at jøder skal prøve å ta 
over Norge, gjør det at jøder kan føle at de ikke har rett til å være 
på møtet, eller at det kan være farlig å delta. 

Vi kan altså si at ytringsfriheten er viktig fordi den bidrar til å sikre 
vår tilgang til å delta i demokratiet og bidrar til å sikre andre vikti-
ge rettigheter. Barns rett til utdanning er også en viktig menneske-
rettighet, men det er sjelden vi ser at dette debatteres i offentlighe-
ten. Likevel kan ytringsfriheten være nødvendig for å sikre barns 
rett til skolegang. Tenk deg for eksempel at ett av barna i familien 
din blir mobbet på skolen. Skolen ønsker at dette barnet bytter 
skole, noe som innebærer at hele familien må flytte ganske langt 
bort. Du mener at dette er blodig urettferdig, og at skolen bryter 
sin plikt mot familiemedlemmet ditt. Hvordan kan du overbevise 
dem om at du har rett? Kanskje er den eneste løsningen til slutt å 
kritisere avgjørelsen skolen har tatt, i offentligheten og søke støtte 
fra andre som også kritiserer slike avgjørelser. Denne typen kritikk 
hadde vært vanskelig å fremme dersom den også kunne lede til 
at foreldrene ble arrestert eller straffet på andre måter. Vi sier at 

ytringsfriheten ligger til grunn for andre rettigheter, fordi den gir 
oss muligheten til å protestere hvis andre rettigheter blir brutt.

Ytringsfriheten er altså en grunnleggende rettighet så vel som et 
demokratisk verktøy. Den er en rettighet som skal garantere andre 
demokratiske rettigheter. Dersom du opplever å bli mishandlet av 
politiet, eller beskyldt for juks på eksamen uten at du har jukset, 
eller havner i en annen situasjon hvor ingen tror deg og du føler 
ingen kan hjelpe deg, vil du være avhengig av ytringsfriheten. Den 
eneste måten du kan vite at du alltid vil ha ytringsfrihet til å kunne 
belyse urett som blir begått mot deg, er å kjempe for at andre også 
skal ha den retten. 

Når vi ser på ytringsfriheten som et demokratisk verktøy, er det 
viktig å huske på at en verktøykasse som regel inneholder mer enn 
ett verktøy, og at til og med en enkel type verktøy kan variere vel-
dig utfra hva man ønsker å bruke det til. En skrutrekker kan for 
eksempel være stor eller liten, ha et stjernehode eller et flatt hode, 
og selv om den er en skrutrekker, er det ikke sikkert at vi kan bruke 
den til akkurat de skruene vi har. Dessuten kan skrutrekkeren bli 
nesten ubrukelig hvis skruen er så rusten at den ikke rikker seg. Da 
er det kanskje olje man trenger. På samme måte er det ikke sikkert 
at ytringsfriheten vi har per i dag, har riktig hode til å stramme 
demokratiskruen, sånn at den alltid står godt skrudd i. Da grunn-
lovens paragraf  100 ble forfattet, pågikk den offentlige debatten i 
bøker og aviser, og det var svært få som fikk delta. I dag foregår 
den på Internett, hvor alle kan delta, og hvor det er lite sensur og 
få krav til debattantene. Derfor må vi konstant vurdere hvordan 
ytringsfriheten blir brukt, og om verktøyet passer til formålet, og 
om det blir brukt riktig. Målet med diskusjonene er altså å sikre at 
denne rettigheten blir et verktøy for å styrke heller enn å svekke 
demokratiet. En av måtene vi sikrer dette på, er gjennom jevnlig 
å diskutere hvilke verktøy vi trenger, og hvilke verktøy som blir 
brukt. 
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KAPITTEL 2:             
Ytringsfrihetens grenser – 
undertrykkerens verktøy og 
offerets forsvar 

Vår ytringsfrihet er utformet og fremmet som et verktøy for å iva-
reta vanlige folks mulighet til å stille offentligheten til ansvar. Men 
samtidig vet vi at ytringsfriheten kan bli misbrukt til å undertryk-
ke mennesker og svekke demokratiet. Det er paradoksalt nok den 
samme ytringsfriheten som enkelte bruker for å undertrykke an-
dre, som skal være redningen til den undertrykte. Som samfunn 
har vi et ansvar for å redusere mulighetene for at ytringsfriheten 
kan bli brukt av dem som vil undertrykke, og øke mulighetene for 
at den kan brukes av alle. Historien har vist oss flere eksempler på 
at ytringsfriheten faktisk har blitt brukt for å rive ned demokratiet 
gjennom at noen få og mektige bruker sin egen ytringsfrihet til 
å hindre andre i å holde dem ansvarlig, og på den måten oppnå 
mer makt selv. De siste årene har den amerikanske staten blitt an-
klaget for å ha prøvd å gjøre nettopp dette gjennom sitt forsøk på 
å straffe og stilne Julian Assange, Chelsea Manning og Edward 
Snowden etter at de på ulike vis har publisert bevis på at USA har 
utført høyst kritikkverdige og ulovlige handlinger. Dette er viktige 
eksempler på at ytringsfriheten er en rettighet som kontinuerlig er 
under press fra mange sider. Når vi snakker om å beskytte ytrings-

friheten, snakker vi som oftest om å beskytte mennesker som ytrer 
informasjon eller meninger som retter kritikk mot myndighetene. 
Spesielt viktig er det at grupper som ikke er godt representert i 
maktposisjoner, er trygge til å ytre seg, siden deres stemmer ikke 
har en fast plass rundt bordet. Derfor prøver staten blant annet å 
utarbeide lover og regler som forbyr hatefulle og truende ytringer, 
samtidig som den lytter til minoritetsgrupper ved utarbeidelse av 
lover som angår dem, for eksempel gjennom høringer og møter 
med ideelle organisasjoner. 

Det finnes altså et ganske om
fattende regelverk for å sikre 
ytringsfriheten, som innebærer 
både plikter og rettigheter som 
er nedfelt i loven. 

Selve paragrafene skal vi komme tilbake til i kapittel 6, men her 
vil vi vise at det også finnes et helt eget uformelt regelverk som blir 
opprettholdt gjennom uformelle sosiale normer. Det er det ufor-
melle sosiale regelverket vi legger mest merke til i hverdagen og 
som vi ofte kaller for ytringsrom eller ytringskultur.

Juridiske versus sosiale konsekvenser – 
ytringsrom 

Når vi snakker om «konsekvenser» eller grenser for uakseptable 
ytringer, kan vi skille mellom sosiale og juridiske konsekvenser. 
Som mennesker vil vi konstant tilpasse oss til sosiale regler slik at 
andre skal ønske å være sammen med oss og inkludere oss i felles-
skapet. Vi kan holde tilbake meninger for å unngå å bli latterlig-
gjort, marginalisert eller utfryst, eller eventuelt for å være grei mot 
andre eller bli bedre likt. Derfor har vår felles oppfatning av hva 
som er «innafor» å si, i praksis like stor betydning for ytringsfrihe-
ten som den rettslige/juridiske.
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Grenser kan med andre ord være juridiske og håndheves gjennom 
domstolene med bøter og fengsel, altså lovlige og ulovlige ytringer 
(se kapittel 6), eller de kan være sosiale og håndheves gjennom 
fordømmelse og utestengelse, altså basert på hva som er sosialt 
akseptabelt eller uakseptabelt å si. Loven er utformet på en måte 
som gjør at de sosiale reglene på mange måter er strengere enn de 
juridiske. Det er ikke forbudt med umoralske eller antisosiale me-
ninger som at menn burde ha portforbud om natten, å kalle noen 
møkkakjærring eller si at Erna Solberg er en landssviker, men det 
forventes at slike utsagn skal korrigeres av deg, meg eller offentlig-
heten generelt. Det forventes altså at vi skal motsi hverandre og 

komme med reaksjoner 
når noen fremmer anti-
sosiale eller umoralske 
ytringer. Sosiale reaksjo-
ner er å møte uønskede 
utsagn med korrigerende 
reaksjoner som for eksem-
pel stillhet, motsvar, him-
ling med øynene, oppgitt 
hoderist eller fordømmel-
se. For de fleste vil sosiale 
reaksjoner ha en effekt, så 
lenge de har en forståelse 

av hva de sosiale reglene og normene er. Slik kan man hjelpe ytre-
ren med å holde seg innenfor de sosiale rammene. Dersom noen 
i vennegjengen tar i bruk rasistiske eller homofobe nedverdigelser, 
kan man for eksempel si at dette er rasistisk/homofobt og ikke er 
greit i denne vennegjengen. Men det finnes også fellesskap som 
er basert på felles antisosiale og umoralske normer, som for ek-
sempel et incel-forum. Her vil fiendtlige og antisosiale ytringer 
mot kvinner og andre menn utenfor gruppen sannsynligvis ikke 
bli korrigert fordi de opererer med sine egne interne regler som 
tillater fiendtlige og nedverdigende utsagn om andre. Vi kaller ofte 
dette for et ekkokammer, og vi skal komme tilbake til det senere. 

Noen typer umoralske og antisosiale ytringer vil også dukke opp 
i mer offentlige situasjoner. De blir kanskje motsagt og forsøkt 
korrigert, men det er ikke alltid det fungerer, og det er fremdeles 
lov innenfor ytringsfrihetens grenser. Men dersom vedkommende 
ikke lar seg påvirke og fortsetter med stadig drøyere ytringer, så vil 
ytringene på et visst tidspunkt omfattes av de juridiske grensene 
som finnes i straffeloven. Da blir det altså helt nødvendig å ha 
juridiske regler for å kunne sanksjonere det som blir sagt. Man 
kan møte påstander om at for eksempel kvinner er dårlige sjåfører 
med himling med øynene og kritikk, men påstander om at man 
ønsker å skyte en navngitt politiker, burde møtes med både sosiale 
og juridiske sanksjoner. De juridiske reglene skal avskrekke folk 
fra å komme med de aller groveste ytringene, og sikre et statlig 
ansvar for sanksjonering når det ikke er trygt for enkeltpersoner å 
gi sosiale sanksjoner. 

De sosiale normene er altså det som vi mener er sosialt akseptabelt 
i samspill med andre, noe som kan variere fra miljø til miljø, og 
som ofte utvikler seg i rykk og napp. Før #metoo-kampanjen som 
tok av i oktober 2017, var det større sosial aksept for å fremme sek-
sualiserte kommentarer, historier og tilnærmelser på arbeidsplas-
sen og lavere aksept for å ta til motmæle. Nå er det derimot mindre 
sosial aksept for å fremme seksualiserte kommentarer, historier og 
tilnærmelser og større aksept for å ta til motmæle. Hver og en av 
oss kan sette og uttrykke våre egne sosiale regler for hva som er 
akseptable ytringer og hva som ikke er det. 

Den muligheten er et resultat av ytringsfriheten, og for at ytrings-
friheten skal være et demokratifremmende verktøy kreves det at vi 
også benytter oss av muligheten til å komme med sosiale reaksjo-
ner og sanksjoner på uakseptable ytringer. Det er altså en forvent-
ning om at vi alle skal være med på å lage de sosiale spillereglene 
for hva som er akseptert å si. 

Når vi snakker om disse sosiale grensene, så er det vanlig å 

Incel er et begrep som 
refererer til personer 
som selv opplever at 
de er dømt til å leve 
i et ufrivillig cølibat 
(involuntary celibacy), 
altså at samfunnet har 
bestemt at de er uøn
skede som sexpartnere.
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bruke begrepet ytringsrom. 
Ytringsrommet er i hvilken 
grad du føler at det er åpent for 
å ytre dine meninger, for ek-
sempel om du tør å skrive om 
klimaendringer, eller om du 
heller er redd for å få så mye 
usaklig motbør at du lar være. 
Vi vet at temaer som klima, li-
kestilling, rasisme og innvand-
ring kan føre til sterke, mange 
og noen ganger ekstreme re-
aksjoner. Da kan den praktiske 
konsekvensen bli at ytringsrommet for disse temaene er for lite. 
Sosiale sanksjoner kan føles like ille som juridiske sanksjoner, og 
derfor er det viktig at vi også jobber for å skape en god ytringskul-
tur hvor sanksjonene virker slik som vi ønsker. Det er likevel viktig 
å skille mellom frykt for usaklig kritikk og hets og frykten for å si 
noe teit eller dumt fordi man ikke har nok kompetanse eller inn-
sikt til å føre en overbevisende sak. Dersom man føler veldig sterkt 
om noe, men ikke klarer å uttrykke det man egentlig mener, er det 
kanskje best å observere debatten frem til man klarer å uttrykke 
seg med sikkerhet eller søke mer kunnskap og støtte. Det er like 
viktig for en god ytringskultur å lære når vi burde ti stille, som det 
er å lære når vi burde si noe. Utfordringene vi står overfor, kan i 
stor grad knyttes til at vi har fått veldig tilgjengelige kanaler som 
gir alle mulighet til å kunne ytre seg om alt til enhver tid, uten at vi 
har utviklet en god felles forståelse av hvordan vi skal bruke denne 
muligheten.

Vi kan altså si at teknologien utviklet seg raskere enn våre sosiale 
spilleregler for ytringsfriheten. Vi har likevel gjort noen endringer 
slik at de juridiske reglene skal være noenlunde effektive også i 
dagens digitale verden. Loven kan være en siste utvei for å hanskes 
med umoralske og antisosiale ytringer som er av en viss alvorlig-

hetsgrad og som fremsettes i offentligheten. Mens sosiale sanksjo-
ner og regler blir håndhevet og utøvd av vanlige borgere som deg 
og meg, blir de juridiske reglene laget og håndhevet av staten. Lo-
ver og regler skal sikre demokratiet mot de mest alvorlige formene 
for misbruk av ytringsfriheten, og garantere mulighet for sanksjo-
ner der hvor de sosiale sanksjonene ikke er nok eller ikke finnes.

En av de største truslene mot ytringsfriheten er nemlig at myn-
dighetene for eksempel ved politiet, rettsvesenet eller politikerne 
begynner å innskrenke borgernes ytringsfrihet for å sikre seg selv 
mer makt. Paradokset er at siden de har ansvar for å definere og 
garantere ytringsfriheten gjennom de juridiske rammene, har de 
mulighet til å bruke det som et verktøy til å sikre seg mer makt. For 
å unngå dette har vi i Norge veldig høy terskel for å ta i bruk lov-
verket for å regulere ytringsfriheten. Alle lover eller håndheving av 
lover som berører ytringsfriheten, må begrunnes i at de er nødven-
dig for å beskytte offentlig sikkerhet, ro og orden. I tillegg må loven 
eller håndhevingen være proporsjonal i forhold til ytringen eller 
trusselen ytringen representerer. Offentlig sikkerhet, ro og orden 
omfatter blant annet oppfordring til straffbare handlinger, spred-
ning av løgn, hat og motstand mot offentlig myndighet. For at alle 
borgere skal ha mulighet til å ytre seg, må staten legge til rette for 
at ulike borgere med ulike forutsetninger har lik mulighet til å bru-
ke denne retten. Dette innebærer et spesielt ansvar for å beskytte 
individer mot å bli truet til stillhet eller ekskludert fra debatten. 
Disse lovene om trusler og hatefulle ytringer mot utpekte grupper 
av befolkningen skal vi komme tilbake til i det siste kapittelet. 

Sensur og andre reguleringer

En ytring eksisterer først når den blir fremsagt. Før dette er den 
bare en tanke, og ingen tanker er ulovlige. Dette kalles tankefri-
het. Forhåndssensur blir derfor ofte løftet frem som noe som er 
uønsket i et demokrati, fordi det å sensurere en ytring før den har 

Forestill deg et sam
funn hvor ingen kor
rigerte hverandre så 
lenge ytringen ikke 
var ulovlig. Hvordan 
ville et slikt sam
funn sett ut? Mer el
ler mindre fredelig 
enn dagens samfunn?
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blitt fremsagt, som regel blir ansett som en uproporsjonal, altså 
altfor stor, inngripen i individers ytringsfrihet. En ytring eksisterer 
i utgangspunktet kun etter at den er fremsagt (for offentligheten), og 
derfor må den fremsettes for å kunne bli bedømt. Ingen kan døm-
mes for at de tenker på å true andre, det er først når man begynner 
konkret planlegging eller å agere på disse tankene man potensielt 
gjør noe kriminelt. Politiet kan for eksempel ikke komme hjem til 
en kunstner og ta sprayboksene hennes og stoppe henne ved å si 
«vi mistenker at du skal si noe ulovlig, eller at du skal tagge ulovlig». 

Likevel har vi faktisk inngåen
de forhåndssensur av noen ut

valgte ytringer. 

Det gjelder spesielt på film og TV hvor man har operert med for 
eksempel aldersgrenser, som er en sensur for enkelte deler av be-
folkningen. En film (som er en ytring) med aldersgrense 18 år blir 
for eksempel sensurert for 8-åringer. Før filmen blir lagt frem for 
offentligheten, bestemmer en utvalgt myndighet at ytringen (fil-
men) ikke kan legges frem for personer under 18 år. En av grun-
nene til at vi har aksept for aldersgrensesensur, er at det er enig-
het om at barn skal beskyttes mot eksponering for grove volds- og 
sexskildringer. Forskning som hevder at eksponering for enkelte 
typer skytespill kan gjøre ungdommer mer voldelige, har også blitt 
brukt som grunnlag for å innføre aldersgrenser på voldsfokuserte 
dataspill.

I utgangspunktet skal hver og en, organisasjon eller bedrift så vel 
som individ, ha beskyttelse nok til å ytre seg om hva som helst som 
har relevans for offentligheten. Alle personer har i utgangspunktet 
rett på beskyttelse når de ytrer seg offentlig, men man har spesielt 
sterkt vern dersom man fremmer ytringer som handler om poli-
tisk eller religiøs praksis som har relevans for offentligheten. Ut-
gangspunktet er altså at man som regel har beskyttelse, men man 

kan også stå uten beskyttelse for enkelte ytringer dersom ytringene 
ikke er av relevans for offentligheten, eller dersom ytringene bryter 
med andre grunnleggende menneskerettigheter. Staten har som 
oppgave å opprettholde grunnleggende menneskerettigheter for 
alle, og den er derfor ansvarlig for å sanksjonere ytringer som for 
eksempel krenker andres rett til privatliv. Taushetsplikt er en juri-
disk begrensning på ytringsfriheten som stort sett brukes for å sikre 
individers rett til privatliv. Dette er en form for forhåndssensur. I 
enkelte yrker blant offentlige tjenestepersoner som politi, soldater 
og politikere, men også helsearbeidere og lærere, er taushetsplik-
ten en essensiell del av yrket og noe man samtykker til både i løpet 
av utdanning og i ulike arbeidsforhold. Det finnes også andre ak-
tører som blir forhåndssensurert på hvordan de kan ytre seg, som for 
eksempel alkohol- og tobakksprodusenter i Norge. Disse får ikke 
lov til å lage reklame eller promotere alkohol- eller tobakksproduk-
ter. Politiske partier får heller ikke lov til å fremme reklame på TV. 

Disse formene for forhåndssensur er lite kontroversielle i Norge, 
og når vi snakker om ytringsfrihetsdilemmaer, er det veldig sjelden 
det gjelder aldersgrenser på film eller tobakksreklame. Debatten 
dreier seg som regel om politiske ytringer, påstander om hvordan 
folk eller samfunnet er eller burde være. Dette er positivt, for det 
er akkurat disse ytringene ytringsfriheten har som hovedmål å be-
skytte, ytringer som til syvende og sist er ment som et bidrag til den 
offentlige debatten.

Spørsmålet om forhåndssensur førte likevel til en del diskusjoner 
da den muslimfiendtlige organisasjonen Stopp Islamifiseringen av 
Norge (SIAN) skulle holde en rekke demonstrasjoner i Oslo, Ber-
gen og Lillehammer i 2020. Mange protesterte mot at de skulle få 
lov til å spre det de opplevde som hat mot innvandrere og musli-
mer. De argumenterte med at lederen av organisasjonen tidligere 
er dømt for nettopp hatefulle ytringer. Likevel var det ikke mulig 
å stoppe demonstrasjonene, fordi det ikke er lov å forhåndssensu-
rere, fordi politiet ikke skal være en dømmende instans, og fordi 
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slike demonstrasjoner blir ansett som politiske ytringer, som har 
et særlig vern under ytringsfriheten. Selv om politiet og kommu-
nen har mulighet til å stille sikkerhetskrav til arrangørene av en 
demonstrasjon, kan de ikke forhåndssensurere ytringene de kom-
mer med. De kan ikke på forhånd vite at disse ytringene vil kunne 
kategoriseres som hatefulle ytringer. I disse tilfellene må ytringene 
først fremlegges og siden vurderes av rettssystemet i etterkant for å 
bli dømt. Dette er en av sikkerhetsfunksjonene vi har lagt inn for å 
sikre at myndighetene ikke kan misbruke ytringsfriheten til å kvele 
ytringer og skaffe seg selv mer makt. Samtidig belyser SIAN-situ-
asjonen et dilemma ved denne tilnærmingen til ytringsfrihet etter-
som det i all hovedsak rettes kritikk og hat mot en gruppe religiøse 
mennesker, og ikke bare mot staten. Disse religiøse menneskene 
har rett til at myndighetene skal beskytte dem mot hets og hate-
fulle ytringer. I en slik situasjon skal altså politiet og rettsvesenet 
beskytte både SIANs ytringsfrihet og muslimers vern mot hate-
fulle ytringer samtidig. Det at myndighetene skal sikre både vern 
av ytringer, vern mot ytringer og vern mot at myndighetene selv 
misbruker ytringsfriheten til å skaffe seg selv mer makt, gjør at det 
alltid vil være spenninger rundt hvordan ytringsfriheten er eller 
burde være.

ekkokammer

vo
ld
§
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KAPITTEL 3                
Krever det digitale demokra-
tiet en ny tilnærming til 
ytringsfrihet?

Internett har gitt oss en unik mulighet til å kunne delta i offentlig-
heten og i det offentlige ordskiftet på en måte vi aldri tidligere har 
sett! Tidligere var det hovedsakelig mediehusene og forlagene som 
hadde mulighet til å gi folk en stemme i den offentlige debatten. 
I dag kan hvem som helst delta i debatten hjemmefra via telefon 
eller PC, uavhengig av om de har satt seg inn i saken eller ikke, 
eller om de har drukket eller ikke, og til og med gjennom falske 
profiler på sosiale medier. Situasjonen er altså fundamentalt for-
skjellig fra slik den var for ti eller tjue år siden. Sosiale medier har 
gjort det mulig for enhver person med internettilgang å delta i den 
offentlige samtalen. Dette gjør at vi har tilgang til flere meninger 
og informasjonskilder enn noen gang tidligere, og et godt materielt 
grunnlag for å dyrke sannhetssøken og individets frie meningsdan-
nelse slik ytringsfriheten skal fremme, men vi står samtidig overfor 
nye utfordringer som vi må finne ut av hvordan vi skal møte. Det 
gir oss god grunn til å se på de spesifikke utfordringene et digitalt 
samfunn presenterer og hvilke utfordringer dette fører med seg fra 
et sikkerhets- og menneskerettighetsperspektiv. 

Ekkokamre på nett – hør din mening bli sagt 
av andre

Som nevnt tidligere har vi i Norge et ganske avslappet forhold til 
ytringsfriheten fordi vi har tillit til at vi kan og vil korrigere hver-
andre i debatt når noen trår over streken. Fremveksten av sosiale 
medier har gjort at det er mye lettere å samles i ulike forumer og 
grupper basert på én felles interesse, grupper med mange folk og 
på tvers av landegrenser. Opprettelsen av virtuelle fellesskap ligner 
litt på slik det fungerer i livet ellers, men det som er spesielt med 
disse virtuelle fellesskapene, er at samhandlingen ofte er begrenset 
til den ene tingen man har til felles. I livet ellers er man kanskje 
en gruppe venner som liker å spille sjakk sammen, men som oftest 
vil man også gjøre og snakke om andre ting utenom sjakk. Vel-
dig ofte vil det viktigste være å ha det hyggelig sammen, og sjakk 
som aktivitet blir én av mange ting som bidrar til det. Forumer 
på nettet kan være mer ensporede, og mange av dem setter som 
en forutsetning at deltakerne skal være enig i premisset for for-
umet. I Flat Earth-forumer settes det gjerne premiss om at man 
må tro at jorden er flat, i nasjonalistiske forumer forutsetter man 
at deltakerne er nasjonalkonservative, og i antirasistiske grupper 
setter man typisk som premiss at deltakerne skal ha et minimum av 
kunnskap om rasisme. Det positive med slike grupper er at det er 
mulig å organisere seg for en god sak og skape en bevegelse, men 
disse rendyrkede interessefellesskapene kan også gjøre at mang-
foldet som er nødvendig for at deltakerne skal kunne korrigere 
hverandre, blir borte. Disse fellesskapene som er bygget på én sak 
eller én felles mening, og hvor uenighet er uønsket, kaller vi for 
ekkokamre. Dette er fordi formålet i disse gruppene ikke er å teste 
sine argumenter mot meningsmotstandere eller å utfordre egne 
meninger, men å høre ekkoet av sine egne. Det finnes mange ulike 
ekkokamre. For eksempel i nettfellesskap hvor alle deltakerne sliter 
med anoreksi, hvor de disktuterer vekt, mat og trening er målet 
å styrke den anorektiske logikken; eller QAnon-ekkokamre som 
diskuterer de siste Q-dråpene; jihadist-ekkokamre som er fulle av 

§
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«velmente råd» og begrunnelser for hvorfor angrep på sivile er 
forsvarlig; høyreekstreme ekkokamre som florerer av teorier om 
når «innvandrerne» eller jødene kommer til å ta over Norge; og 
incel-ekkokamre hvor de diskuterer hvorfor de er genetisk under-
legne andre menn eller kvinner. 

En annen utfordring ekkokamrene representerer, er at deltakerne 
blir så komfortable i sine forumer at de glemmer at ytringene de 
kommer med i disse forumene, faktisk er offentlige uttalelser på 
samme måte som om de skulle ha skrevet i lokalavisen.

Følelsen av at ekkokammeret er 
en privat samtale innad i en 
vennegjeng, gjør at folk kanskje 
ikke korrigerer hverandre like 
mye som de ville gjort i et mer 

offentlig eller formelt forum.

Disse fellesskapene presenterer flere utfordringer, blant annet at 
når de samme påstandene blir repetert og bekreftet gjentatte gan-
ger, vil de høres mer og mer ut som en bekreftelse av påstanden for 
dem som hører på. Når de mindre fellesskapene går sammen om 
å etablere såkalte alternative sannheter, blir det etter hvert vanske-
lig for det store fellesskapet å basere diskusjonene på et felles fak-
tagrunnlag. Når ulike mindre fellesskap fornekter ulike objektive 
fakta, blir det vanskeligere for politikerne å føre kunnskapsbasert 
politikk. Det er for eksempel vanskeligere å gjennomføre demo-
kratiske prosesser for å lage god klimapolitikk i et land hvor større 
deler av befolkningen mener at det ikke finnes noe som heter kli-
maendringer enn det er i et land hvor det er bred enighet om at 
klimaendringer er et faktum.  Når vi skal lage politikk for eller imot 

noe, bør vi også ha kunnskap om hva dette ”noe” faktisk er. I flere 
ulike typer ekkokamre ble det gjentatt at det amerikanske valget 
i 2020 var et resultat av valgjuks, og at Donald Trump var den 
egentlige vinneren. Dette ble en «sannhet» i mange ekkokamre, til 
tross for at uavhengige valgforskere kom med bevis for at det ikke 
var sant. Troen på disse usannhetene, eller «alternative faktaene», 
overbeviste titusener om å stille opp utenfor Capitol Hill i Was-
hington D.C. og etter hvert også ta seg inn i bygget og gå igjennom 
kontorene til kongressmedlemmene og vandalisere eiendommen 
6. januar 2021. 

Falske nyheter og manipulering

I forbindelse med kommunevalget valgte NRK-programmet 
Folkeopplysningen som et eksperiment å forsøke å manipulere 
skolevalget ved Lillestrøm VGS. De opprettet falske profiler i so-
siale medier som presenterte positive ting om Senterpartiet og 
siktet seg inn på elever fra Lillestrøm VGS slik at bare de skulle 
være mottakere av informasjonen. Senterpartiet hadde fått færrest 
stemmer ved det forrige skolevalget i 2015, så NRK lagde falske 
«Senterparti-influencere» for å sjekke om de klarte å endre synet 
på partiet. Eksperimentet førte ikke til noen voldsomme politiske 
omveltninger i skolevalget, men antallet stemmer til Senterpartiet 
økte fra valget før. Dette viser at Internett kan gjøre oss sårbare for 
å bli pekt ut av manipulatorer, men også at kritisk tenkning er en 
viktig beskyttelse mot manipulasjonen.

På verdensbasis har falske nyheter engasjert mange til å debattere 
ytringsfriheten fordi vi er mer sårbare for løgnaktig informasjon 
når mange bruker internett aktivt for å oppsøke informasjon, teste 
egne meninger og ta stilling til hva andre mener. 
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Vår evne til å ta imot infor
masjon og bruke kritisk tenk
ning blir derfor et vel så vik
tig verktøy for demokratiet som 

ytringsfriheten.  

Mens ytringsfriheten er en rettighet alle har, er evnen til kritisk 
tenkning noe som må øves opp og vedlikeholdes. Denne evnen 
blir også påvirket av hvordan vi føler oss, hvor stor tillit vi har til 
arenaen vi befinner oss på, alderen vår, kunnskap om temaet og 
eksponering for ulike synspunkter eller ståsteder. 

Mange land i verden bruker sensur på sosiale medier, men en del 
land har også oppdaget at propaganda og desinformasjon på de 
samme plattformene kan være et vel så effektivt middel for å på-
virke og styre befolkningen. Politiske partier har alltid konkurrert 
om å overbevise velgerne, og har brukt ulike metoder for å lykkes 
med dette. Men det er en forskjell på å sanke stemmer gjennom 
karismatisk overbevisning, som man tradisjonelt har gjort, og grov 
virkelighetsmanipulasjon. Det siste kan gjøre at folk mister tillit til 
det politiske systemet i sin helhet. For eksempel ble sosiale medier 
brukt for å manipulere usikre velgere under både USA-valget i 
2016 og Brexit-avstemmingen samme år. Dette klarte de gjennom 
å spre forvirring og mistillit, og bruk av automatiserte kontoer (bo-
ter). Boter gjorde «faktaene deres» mer synlige for målgruppen, de 
fremsto som mer allmenne enn de i virkeligheten var, og skapte på 
den måten større aksept i befolkningen. Automatiske kontoer kan 
også bidra til å gi et inntrykk av at det ikke er noe vits i å stemme 
fordi saken er «avgjort», eller gi misvisende informasjon om de 
praktiske forholdene rundt valget, som åpningstider og valglokaler.

Ytringsfriheten beskytter likevel også ytringer som innebærer in-
formasjon som ikke er bekreftet sann, eller som inneholder misvi-

sende informasjon. En av betingelsene for at ytringsfriheten skal 
fremme «sannhetssøken og individets frie meningsdannelse», er at 
man må ha en felles definisjon av hva som er et faktum, hva som er 
en mening, og hva som er forskjellen mellom disse to. Et faktum er 
noe som kan bekreftes med forskning, tall og statistikk, eller histo-
riske hendelser. En mening bygger ofte på persepsjon og er en sub-
jektiv følelse, antagelse eller opplevelse, som ikke kan bevises som 
sann eller falsk. For eksempel er fakta at en 19-åring er en myndig 
og juridisk ansvarlig person, men noen mener likevel at 19-åringer 
ikke er voksne. Selv om det ikke er et krav om at all informasjon 
som fremsettes, må være fakta, må ytringene være fremsatt i god 
tro om at de er sanne. Det betyr at folk ikke skal bli straffet for å 
fremme en påstand som beviselig er usann, som for eksempel at 
«Demokratene stjal valget fra Trump», dersom de sier det utfra 
en overbevisning om at dette er sant. Dersom det skulle vært et 
krav at all informasjon måtte være beviselig sann, ville dette gjort 
ytringsfriheten til et mindre egnet verktøy for «sannhetssøken», et-
tersom en søken etter sannhet forutsetter at sannheten ennå ikke 
er et faktum. De siste årene har flere faktasjekkere kommet på ba-
nen, og faktasjekk har også blitt tatt i bruk på de store plattforme-
ne. Dette betyr at man i hovedsak belager seg på at reaksjonen mot 
falsk og misvisende informasjon skal være sosiale sanksjoner, med 
mindre ytreren drar kommersielle fordeler av løgnen, hvor det i så 
fall blir bedrageri.

Dette har gjort at vi tenker mer over hvor grensen skal gå for hva 
folk kan si offentlig. Det er ikke slik at alle må være skråsikre på 
faktagrunnlaget for alt de ytrer i offentligheten, men for at alle skal 
kunne ha et felles utgangspunkt for diskusjon og gjensidig forståel-
se er det helt nødvendig at man kan utveksle hvilken informasjon 
man baserer meningen sin på.

Ytringsfrihetskommisjonen fra 1999 konkluderte med at det 
må være rom for uriktige påstander i den offentlige debatten, fordi 
den sosiale reaksjonen kan belyse fakta. Sosiale reaksjoner som 
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belyser fakta, er ikke bare nyttig for meningsytreren, men også for 
alle andre som følger debatten. Vi må ha frihet til å presentere det 
vi oppfatter som sant, og så gjøre vårt beste for å beskrive hvorfor vi 
mener det. I et sunt samfunn er det viktig at det er rom for å kun-
ne tenke høyt i fellesskap fordi «sannhetssøken» ikke nødvendigvis 
må eller kan skje alene. Det kan være helt nødvendig å tenke høyt 
sammen for at et større fellesskap som et samfunn skal akseptere et 
felles faktum. Det er essensielt for å bygge en positiv ytringskultur. 

I et samfunn med et stort ytringsrom og en felles «sannhetssøken» 
vil det ikke alltid være lett å skille meninger og spekulasjoner fra 
fakta. Ideelt sett skal meninger bygges på fakta. Dette stiller krav 
til oss som deltakere i eller tilhørere til den offentlige samtalen om 
at vi må klare å skille fakta og meninger, og bygge meninger på 
fakta heller enn omvendt. Det betyr også at vi må holde hverandre 
ansvarlige dersom vi glemmer rekkefølgen. En måte å bygge tillit 
til at befolkningen vil gjenkjenne falske meningsytringer som ikke 
har noen rot i virkeligheten, er instanser som Faktisk.no. De har 
som sin hovedoppgave å faktasjekke påstander i ulike medier, men 
heller ikke de har tid til å gå gjennom alle mulige påstander. De 
påstandene som prioriteres, er de som har potensial til å skape stor 
splittelse, eller som man ser skaper stort engasjement (og de er ofte 
de samme). Forskning viser at uttalelser som kommer fra promi-
nente personer i lederposisjoner, som for eksempel politikere, har 
større innflytelse på folk flest. Derfor er mediene enda strengere 
med politikere og ledere enn de hadde vært mot deg eller meg 
dersom vi hadde fremmet en påstand i media. Ytringsfriheten skal 
tross alt være for å beskytte opposisjonen og «mannen og kvinnen 
i gata», og ikke for politiske ledere i maktposisjoner. 
 
De siste årene har vi blitt mer obs på at usanne og villedende ytrin-
ger blir fremsatt i samfunnet vårt, men spørsmålet forblir om vi 
har tillit til at borgerne klarer å møte disse usanne og villedende 
ytringene med kritisk tenkning, eller om vi trenger at staten be-
skytter oss mot løgn og usannheter, og hvordan en slik beskyttelse 

eventuelt skal utformes. Ettersom vi mennesker har ulike subjek-
tive oppfatninger av virkeligheten, har retten tidligere uttalt at det 
ikke ligger innenfor deres mandat å dømme hva som er sannheten 
i individers subjektive virkelighet. Det som er viktig når vi skal 
prøve å etablere et fel-
les faktum, er likevel at 
vi forholder oss til ob-
jektive standarder som 
for eksempel tall, og at 
det er forskningsmes-
sig bred enighet om 
faktaene vi bruker. 

Ytringsfriheten gir 
sterk beskyttelse av 
noen ytringer og sva-
kere vern for andre. 
Det innebærer at vi 
som ytrere har et 
ansvar for å sikre at 
ytringene vi fremset-
ter, ikke er av typen 
som gjør at vi risike-
rer å få en tiltale mot 
oss. Muligheten til å 
bruke ytringsfriheten 
har blitt større med 
sosiale medier, men 
det betyr også at det 
er mer ansvar på den 
enkelte enn vi har sett 
tidligere. Dersom man 
for 40 år siden ønsket 
å uttrykke seg offentlig, ville man gjerne gått til avisen, og da måtte 
ytringen først bli godkjent av en redaktør før publisering. Da ville 

«En ytringsfrihetskommi
sjon er et utvalg som blir 
satt sammen av ulike re
levante personer for å 
undersøke konkrete pro
blemstillinger knyttet til 
ytringsfrihetens lovmes
sige utforming. Den før
ste kommisjonen arbeidet 
fra 1996 til 1999 og skulle 
vurdere om ytringsfrihe
ten ville bli ivaretatt med 
tanke på den foreslåtte 
endringen av grunnlovens 
paragraf 100. Den andre 
ble nedsatt i 2020 og ar
beider fortsatt. Den skal 
undersøke blant annet In
ternetts innvirkning på 
ytringsfrihet og redaktø
renes ansvar i den digita
le sfæren.»
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man på forhånd fått tilbakemelding om ytringen faller innenfor 
lovverket, fra en redaktør som har fagkompetanse på temaet. I dag 
er vi selv redaktører på våre sosiale medier og må avgjøre dette 
for oss selv før vi publiserer ting. Når det kommer til begrensnin-
ger relatert til pornografisk materiale, grafiske voldsskildringer, to-
bakk og alkohol, har det blitt vurdert slik at deler av befolkningen 
må beskyttes mot disse ytringene. Når det kommer til om vi skal 
beskyttes mot uverifisert eller misvisende informasjon, eller til og 
med ren løgn og svindel, er vurderingen per i dag at befolkningen 
ikke trenger en spesiell beskyttelse. 

no
rm
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KAPITTEL 4              
Ytringer kan overbevise folk 
om å handle

«Det kan gå troll i ord» er et norsk uttrykk som skal advare om at 
vi må passe oss for hva vi sier før det plutselig blir sant og vi an-
grer. Tilsvarende uttrykk finnes også på mange andre språk, og det 
kan bety at mennesker over store deler av verden i lange tider har 
anerkjent at språket har en stor innflytelse og kanskje også makt 
over oss. Språket og retorikken vi bruker i uenigheter og konflikter 
mellom ulike mennesker eller aktører, påvirker hvordan de utspil-
ler seg. Språk kan lett brukes til å blåse opp uenighet og konflikt 
gjennom provokasjoner, ydmykelser eller hat, men det kan også 
bidra til å roe ned konflikten gjennom spørsmål eller overbevisen-
de argumentasjon. 

En forutsetning for et velfun
gerende fellesskap og samfunn 
er at det har rom for uenighet 
og konflikt, men også at det ek
sisterer rammer som skal sik
re at konflikten ikke ødelegger 

fellesskapet. 

Derfor må en forståelse av språkets rolle i sosialt samspill og kon-
flikt legges til grunn når man skal sikre at ytringsfriheten er demo-
kratifremmende og ikke demokratihemmende.

Overbevisning

For å kunne ha en produktiv diskusjon om ytringsfriheten er det 
helt essensielt at vi forstår at språket er et sentralt verktøy for men-
nesker for å forstå seg selv og verden rundt seg. Uten språk klarer 
vi heller ikke å kommunisere med oss selv.

Språket er nemlig verktøyet vi bruker for å organisere informasjo-
nen vi får inn gjennom sansene våre. Gjennom sansene våre kan 
vi verifisere eller avvise hypoteser vi har i hodet vårt. Vi kan kjenne 
om mat er salt eller søt, vi kan kjenne om det er varmt eller kaldt 
ute, og vi kan se på fremtoningen til andre om de virker greie eller 
ikke. Denne tilnærmingen til sannhetssøken skaper det vi kaller 
individuelle sannheter, altså det som blir sant for oss, men som ikke 
nødvendigvis kan regnes som en objektiv sannhet eller et faktum. 
Dette er fordi sansene våre ikke kan skilles fra våre tidligere erfa-
ringer og opplevelser. For eksempel kan noen synes alle tannleger 
er skumle fordi de har noen skumle opplevelser med tannleger, 
mens andre synes alle tannleger er flinke fordi de har hatt positive 
opplevelser med dem. Ingen av delene er objektivt sant, fordi det 
finnes både gode og dårlige tannleger, men begge deler er sant 
for dem det gjelder, helt til de blir overbevist om noe annet. For å 
vurdere hvordan våre individuelle sannheter passer sammen med 
andres virkelighet, kan vi sammenligne våre egne sannheter med 
objektive standarder eller andres sannheter. Dette krever at vi kla-
rer å kommunisere hva sansene våre forteller oss, og at vi har de 
riktige ordene til å beskrive hva vi sanser. Dersom man kun kan 
ordene svart og hvitt, er det vanskeligere å effektivt kommunisere 
at man har sett noe som er grått, og i hvert fall vanskelig å forklare 
fargen grønn eller rød. Hvorvidt vi klarer å overbevise andre om 
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vår egen oppfatning av virkeligheten, avhenger mye av hvor ef-
fektivt vi klarer å kommunisere vår virkelighet, og hvor gode vi er 
retorisk. Når vi hører andre fortelle om sine virkeligheter, godtar 
vi enten det de sier (om enn motvillig), eller så avviser vi det som 
usant eller kanskje irrelevant. Vi utfordrer stadig vår egen sanse-
oppfattelse, og finner ut hva som er sant gjennom å sammenlig-
ne våre egne oppfatninger med andres, og det er dette som kalles 
sannhetssøken.

 
Å drive med sannhetssøken kre
ver at man kommuniserer godt og 
presist med andre, at man har 
en felles språkforståelse, og 
at man vet hvordan man bruker 
denne kunnskapen. 

Dette forutsetter møter mellom ulike sannhetsoppfatninger, og 
denne muligheten mister man gradvis etter hvert som mer og mer 
tid blir tilbrakt i ekkokamre.

Vi bruker også språket til å etablere oss selv som gode og verdige 
mennesker. Tenk deg at du konfronterer en mann som klapser til 
en dame på gaten, og sier til ham «Hva feiler det deg egentlig?» 
og at han svarer «Jeg slår egentlig ikke damer, men hun irriterte 
meg sånn, du har sikkert opplevd det selv en gang. At du liksom 
blir så irritert at du ikke vet hva du gjør. Dessuten er hun konen 
min». I dette tilfellet prøver han å overbevise deg med språk om at 
han ikke er en voldelig mann, på tross av at du har sett ham være 
voldelig med dine egne øyne. Han kan ikke si at han ikke var vol-

delig i dette tilfellet, for det er et faktum, men han prøver å endre 
oppfatningen din gjennom et par ulike grep. Først prøver han å 
utvide bildet du har av ham, til å inkludere et ikke-voldelig bilde 
av ham. Siden prøver han å appellere til følelsene dine ved å prøve 
å trigge et minne om en situasjon hvor du selv mistet kontrollen, 
og samtidig prøver han å utvide bildet av situasjonen gjennom å 
legge noe av ansvaret for situasjonen over på konen. Han har altså 
forsøkt å gjenopprette bildet av ham som en god person, men det 
lille han kom med, var kanskje ikke så troverdig.

Det er likevel ganske mulig å lage overbevisende helter ut av vol-
delige mennesker, og noen filmskapere er eksperter på å gjøre 
nettopp det. De kan plutselig få oss til å begynne å heie på at en 
karakter skal skade eller drepe en annen, selv om vi er imot drap 
og vold. Veldig mange av oss går så langt at vi begynner å tenke 
«hvis jeg hadde vært i denne filmen, ville jeg slått NN ut med en 
gang». Det som skjer, er at vi blir overbevist om at scenarioet er 
så forskjellig fra normalen at reglene for hva som er moralsk eller 
ikke, er helt andre. Robin Hood er ofte brukt som eksempelet på 
å være et godhjertet menneske, selv om handlingene hans kunne 
være både ulovlige og umoralske. 

I månedene før angrepet på Regjeringskvartalet og Utøya ut-
arbeidet Anders Behring Breivik et 1500 siders langt manifest 
hvor målet blant annet var å overbevise leseren om at det norske 
samfunnet var et offer som stod overfor en eksistensiell trussel fra 
muslimer, feminister, homolobbyen og globalister. På den måten 
forsøkte han å tegne en virkelighet hvor hans voldshandlinger så 
ut som selvforsvar og derfor var moralsk akseptable og til og med 
heltemodige. Påstandene i manifestet var stort sett ting han had-
de klippet og limt sammen fra meningsfeller. De fleste av påstan-
dene faller innenfor ytringsfriheten, men det var likevel nok til å 
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overbevise andre om hans syn på verden. Det var ikke Breiviks 
manifest som drepte ungdommene på Utøya, men det er mulig at 
terrorangrepene i Christchurch i New Zealand og drapet på Jo-
hanne Zhangjia Ihle-Hansen ikke hadde skjedd om det ikke hadde 
vært for dette manifestet. Terroraksjonen i Oslo og på Utøya ble 

nærmest brukt som en 
del av en markedsfø-
ringsstrategi for dette 
manifestet, slik at flest 
mulig kunne ta del i 
hans dødelige over-
bevisning. Verktøyene 
han brukte for å spre 
sin overbevisning, fin-
ner vi igjen hos andre 
ekstremister, men også 
hos mer normaliserte 
stemmer som man fin-
ner i ordinære medie-
kanaler. Aftenposten 
har blant annet vært 
sterkt kritisert for flere 
ganger å ha publisert 
noen lange tekster fra 
Fjordman, en skribent 

som var en stor inspirasjonskilde i manifestet, uten å ha redigert 
teksten hans ned til den lengden andre eksterne skribenter må for-
holde seg til.

Som andre ekstremister forsøkte Breivik å bygge frykt og spennin-
ger gjennom manifestet. Det sentrale budskapet i teksten er følel-
sen av at «trusselen» er nært forestående, altså at man må handle 
raskt. Det legges vekt på at «problemet» må fjernes så fort som 
mulig «før det er for sent». Skribentene som er sitert i manifestet, 
identifiserer «fiender» av det norske samfunnet og understreker 

Den australske høyreek
streme terroristen Bren
ton Tarrant som angrep 
moskeer i New Zealand, har 
pekt ut Breiviks terror
handlinger og manifest 
som sin største inspira
sjonskilde. Philip Mans
haus har pekt på Bren
ton Tarrants manifest og 
terrorhandlinger som det 
som overbeviste ham om å 
begå drap og å gjennomfø
re et terrorangrep.

at «fienden» ikke kommer til å gi opp makt frivillig, denne må 
«vi» ta tilbake, koste hva det koste vil. De sier ikke nødvendigvis 
at «nordmenn burde gå ut og jage innvandrere fra husene sine», 
det er en tydelig lovstridig påstand, men de sier gjerne «Noen må 
gjøre noe». Det blir opp til leseren å avgjøre hvem denne noen er, og 
hva som må gjøres. Man kan tenke seg at personer som allerede 
har et ønske om å skade «de andre», kan føle at dette er en konkret 
oppfordring, spesielt når avsenderen allerede har gått foran som 
et eksempel. Når ting bare insinueres, og overbevisningen bygges 
opp litt etter litt, regnes det ikke som én ytring, og det gjør det nær-
mest umulig å vurdere lovligheten av ytringen. Faktisk er dette en 
metode noen ekstreme organisasjoner strategisk spiller på, som fri-
tar dem fra ansvar når det plutselig smeller. Ettersom vi forventes 
å korrigere hverandre i den offentlige samtalen, er det nødvendig 
at vi som samfunn har en felles forståelse for at en diskusjon om 
ytringsfriheten burde bygge på kunnskap om språkets rolle i vår 
virkelighetskonstruksjon.

Vi blir påvirket av andres ytringer

Kanskje har du opplevd å bli karakterisert på en diskriminerende 
eller nedverdigende måte en eller annen gang i livet og kjent på 
vonde følelser som en konsekvens av det, eller kanskje du bare har 
overhørt noen andre bli omtalt med ord som pakkis eller soper. 

Uavhengig av om ordene var rettet 
mot deg på bakgrunn av din iden
titet, eller om de var rettet mot 
noen andre, så er det sannsynlig 
at ordene gjorde noe med deg. At de 
påvirket holdningen din litt.
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Personer som blir snakket til med diskriminerende eller nedver-
digende betegnelser som for eksempel soper, neger eller pakkis, 
kan bli veldig påvirket av dette psykologisk. De kan oppleve at det 
kan forstyrre hvordan de ser på seg selv og sin plass i fellesskapet. 
Noen kan utvikle sterke reaksjonsmønstre når de hører disse be-
tegnelsene, som for eksempel å få hjertebank hver gang de hører 
ordet «neger», selv om det ikke er rettet mot dem. Dette kan altså 
være konsekvensene av slike ord for de som blir omtalt, men denne 
typen språk påvirker også tilhørerne.

Det er grunn til å anta at holdningen til personer som tilfeldigvis 
overhører negative eller diskriminerende karakteristikker, også kan 
bli påvirket, selv om det er på en litt annen måte.2 Funksjonen til 
generelle nedsettende karakteristikker som drittsekk eller idiot har 
som formål å utpeke mottakeren som en underlegen person eller 
taper. Funksjonen til diskriminerende og nedverdigende merke-
lapper basert på gruppetilhørighet er derimot å utpeke mottake-
ren som en del av en mindreverdig gruppe og slik også forsterke 
forskjellen mellom ytreren (verdig identitet) og mottakeren (uver-
dig identitet). 

En internasjonal studie fra 20163 testet hvordan en gruppe tilhø-
rere reagerte da én mann i gruppen refererte til en annen mann 
i samme rom som soper. Det som skjedde, var at de som hørte 
uttrykket bli brukt, plasserte seg lengre vekk fra ham som ble kalt 
soper, og holdt større avstand over lengre tid. Videre ble de spurt 
om å beskrive hva de assosierte med menn som ble beskrevet som 
sopere, versus andre menn som ble beskrevet som homofile. Re-
sultatet viste at de som ble beskrevet med det negativt ladede kalle-
navnet, ble oppfattet som mindre menneskelige. Når noen bruker 
«vanlige» skjellsord som drittsekk eller idiot, forsøker de å etablere 
et hierarkisk forhold mellom den som ytrer (verdig) og den enkel-
te som blir omtalt (mindreverdig). Når de bruker negative grup-
pemerkelapper som soper eller pakkis, oppretter de et hierarkisk 
forhold mellom ytreren (verdig) og hele gruppen mottakeren menes 

å tilhøre (mindreverdig). Dette kan aktivere helt andre reaksjoner 
blant tilhørerne. I eksperimentet hvor de undersøkte effektene av 
ordet «soper», forsøkte de også å bytte ut soper med idiot, uten at 
dette produserte samme resultater. 

Dette finner vi også i annen forskning: Enkelte nedsettende beteg-
nelser som knytter seg til identitet som seksuell legning, funksjons-
nivå, kjønn eller hudfarge, påvirker tilhørernes oppfatning av den 
omtaltes menneskelighet og verdighet. Når vi snakker om dehu-
manisering, er det ikke bare nok å forstå at menneskelig = positiv, 
men vi må også forstå at når vi gjør noen mindre menneskelige, 
anser vi dem også som mindre likeverdige og at de fortjener færre 
rettigheter enn oss selv, og senker dermed terskelen for stigmatise-
ring og diskriminering. 

Når noen blir oppfattet som 
mindre likeverdige, er det nød
vendigvis andre som blir oppfat
tet som mer verdige, og disse får 
større makt.

 

Å bruke negative gruppemerkelapper om andre vil ikke bare 
trykke en gruppe ned, det vil samtidig resultere i at en annen 
gruppe blir opphøyet. Hvis vi snakker om at «de» er så høylytte, 
eller «er mindre intelligente» eller «de kan man ikke stole på, de 
lyger alltid», er det alltid et «vi» som blir ansett som mer verdige, 
og som får litt mer makt. 

Det viser at siden språket er vårt verktøy til å forstå verden rundt 
oss, kan språket forsterke eller svekke hvor menneskelige vi opp-
fatter andre, altså våre holdninger til våre medmennesker. Dette 
betyr at når noen bruker denne typen ord, kan de påvirke hvordan 
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tilhørerne ser på dem som omtales, men vi ser også av og til at or-
denes betydning endres. Ordet nigga blir ofte brukt mellom svarte 
amerikanere internt i deres fellesskap uten at det vekker negati-
ve assosiasjoner for de andre i fellesskapet. Internt mellom svarte 
kan dette være problemfritt, men utfordringene oppstår når denne 
typen omtale blir tilgjengelig for andre utenfor fellesskapet. Skal 
personer som ikke er en del av det svarte fellesskapet, få lov til 
å bruke uttrykket? Blir utenforstående som overhører bruken av 
ordet, påvirket på samme måte som i eksperimentet med soper? 
Betydningen og effekten av slike ord kan justeres noe når de blir 
brukt innad i en gruppe hvor både mottaker og avsender er inn-
forstått med endringen. Den samme dynamikken og problemstil-
lingen finner vi i venninnegjenger som refererer til hverandre som 
bitch og hore som kjælenavn internt. Her blir disse uttrykkene 
brukt til å understreke lik verdighet og menneskelighet mellom 
ytrer og mottaker heller enn ulikhet. 

Det er også verdt å minne om at det å skape avstand og ulikhet 
mellom ulike grupper er grobunnen for å lage forestillinger om 
hvem «de» er, som ikke har rot i virkeligheten. Vi vet også at økt 
sosial kontakt mellom ulike grupper fører til mindre diskrimine-
ring.4 Derfor kan vi anta at mennesker som kjenner folk fra for ek-
sempel andre etnisiteter, har færre fordommer enn dem som aldri 
omgås mennesker med ulik bakgrunn fra en selv. Hvis noen har 
sterke negative holdninger til innvandrere, men aldri har kjent en 
innvandrer, må disse være basert på historier om innvandrere. 

Språket kan skape bilder som er så overbevisende at de kan over-
styre andre sanser og inntrykk. Hatprat og negative ytringer kan 
påvirke hvordan verden ser ut gjennom våre øyne. Disse bildene 
kan få folk til å mistro familie, venner og samfunnet ellers, på tross 
av at vedkommende vet at folk flest er gode folk og har mange 
beviser for at dette er sant. Vi blir lettere overbevist av påstander 
som vi hører bli gjentatt flere ganger, og vi blir lettere overbevist 
av personer vi stoler på og identifiserer oss med. Hvis påstanden 

«nordmenn er blonde og blåøyde» blir gjentatt flere ganger av folk 
vi stoler på eller identifiserer oss med, har vi lett for å akseptere 
dette som en sannhet. Hvis vi da møter en nordmann med mørke-
re hudfarge, hårfarge eller øyenfarge, blir det da instinktivt å tenke 
at vedkommende ikke er norsk, heller enn å tenke at påstanden 
om at nordmenn er blonde og har blå øyne, er feil. I slike tilfeller 
er bildet som har blitt konstruert av den andre, mer overbevisende 
enn menneskemøtet med den andre. Mange har sett på hvordan 
slike sterke bilder blir skapt, og dette er et stort tema innenfor 
både psykologi, retorikk, lingvistikk, kriminologi og mange andre 
fagområder. Dette er rett og slett et spørsmål om hvordan vi blir 
overbevist, både bevisst – altså overbevist gjennom argumentasjon 
– og ubevisst – altså at bildene blir konstruert uten at vi er klar over 
det. Litt som eksempelet med de blåøyde og blonde nordmennene. 
Alle vet at det ikke er en absolutt regel, men underbevisstheten har 
likevel lett for å godta det som en sannhet.

Vi blir lettere påvirket av men
nesker vi ser opp til, og kjenner 
oss igjen i, enn av mennesker vi 
misliker eller ikke kjenner og 
ikke bryr oss om. 

Derfor er det viktig å reflektere over hvem det er vi har tillit til som 
autoriteter på et emne, og som får lov til å skape brillene vi skal se 
verden gjennom. Selv om man er tilhenger av en lærer, politiker 
eller blogger på grunn av hvem personen er, så betyr det ikke at 
vedkommende burde bli ansett som en autoritet på for eksempel 
virusspredning eller biologi. Vi vet også at personer som blir gitt 
større plattformer, også bygger opp sterkere troverdighet blant sine 
tilhengere og sånn sett har større innflytelse på tilhørerne, enn der-
som ytringen skulle kommet fra hvem som helst på gaten. Dette 
hører ofte sammen med at personer med mer makt, for eksempel 
politikere, kjendiser, næringslivstopper og kulturtopper, har bygget 
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opp tillit, innflytelse, store følgerskarer og troverdighet gjennom 
lang tid. Dette betyr at innflytelsesrike personer lettere har tilgang 
til å overbevise oss, men det er ikke bare posisjon som er avgjøren-
de, de må også bruke en retorikk, altså en måte å formulere seg på, 
som treffer målgruppen.

Ytringer som manipulerer konflikter og    
følelser

Når vi tenker på språk og konflikt, er det ofte provokasjoner vi først 
kommer på. Det er fordi de aller fleste av oss har erfaring med pro-
vokasjoner og kan skrive under på at det finnes noen utsagn som 
kan fremkalle utrolig sterke følelser i oss. Det er ikke ytringsfrihe-
tens mål å hindre eller forhindre konflikt, det er tvert imot faktisk 
mulig å tolke det slik at provokasjoner rettet mot maktpersoner 
har spesiell beskyttelse under ytringsfriheten. Målet er at de som 
tør å løfte felles problemer i offentligheten, skal være beskyttet når 
de gjør det. Dette blir spesielt viktig når folk blir følelsesmessig 
engasjert. Det er i de konfliktene hvor det er mest følelser, mest 
engasjement og flest deltakere, at ytringsfriheten blir viktig, og at 
målet om en fredelig løsning på konflikten blir tydelig.

Det finnes hovedsakelig tre måter å overbevise på, gjennom ytre-
rens troverdighet eller innflytelse, gjennom argumentets logikk 
eller gjennom å aktivere utvalgte følelser. Det kan være ulike grun-
ner til at de som uttaler seg, hovedsakelig ønsker å appellere til 
følelsene heller enn til logikken eller troverdigheten, men det vi 
vet, er at når sterke følelser blir aktivert, kan dette overkjøre viljen 
og evnen til å være kritisk5. Disse ytringene har som mål å vekke 
følelser som er sterke nok til å dominere mottakerens reaksjon. 
Funksjonen til denne type overbevisning er å vekke dine egne min-
ner av og erfaringer med urettferdighet, og knytte det til påstått 
urettferdighet i verden. Fordi følelsene er så sterke, forsvinner noe 
av behovet for å bli overbevist på andre måter, og dermed blir man 
mindre kritisk. 

Ytringer som vekker redsel, ag
gresjon og hat, får spesiell opp
merksomhet i lovverket, fordi vi 
vet at når de følelsene aktive
res, så har vi lettere for å en
dre spillereglene for hvordan vi 
forholder oss til dem rundt oss. 

Vi kan rett og slett bli så revet med at vi kobler ut evnen til kritisk 
tenkning. Dette skjer spesielt ofte når ytringene kommer i form 
av en historie, som ikke har noen bestemt argumentasjon, men 
som likevel har som et mål å fremstå som troverdig. Hvis vi li-
ker historien, glemmer vi å være kritisk til de ulike elementene i 
historien, for det kan ødelegge det vi liker, eller det som vekker 
følelser ved historien. For å kunne la seg underholde av en historie 
må man akseptere premisset for historien. Det er vanskelig å la 
seg underholde av Max Manus og feire ham som en helt om man 
ikke aksepterer premisset om at nazistene burde overvinnes. På 
samme måte er det ikke gøy å se på Exit hvis man ikke aksepterer 
premisset om at det eksisterer en finanselite i Norge som lever etter 
helt andre regler enn folk flest. Ytringer som vekker sterke følel-
ser, representerer en sårbarhet for demokratiet fordi ekstremistiske 
nettverk spesialiserer seg på å vekke bestemte følelser for å kunne 
overbevise og mobilisere nye og eksisterende tilhengere. Hvis den 
som ytrer seg, klarer å vekke følelser som sinne hos lytterne, og 
kanskje hekter seg på en eksisterende følelse av misnøye, så åpnes 
også døren for at den som ytrer seg, får gi lytterne forklaring på 
hvorfor de føler det slik. Ytreren får en mulighet til å rette sinnet 
mot hvem de vil, og på den måten kontrollere lytteren. 

Når mottakerne opplever sterke følelser som sinne, hat og frykt, 
skaper det en åpning for å rettferdiggjøre den emosjonelle reaksjo-
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nen. Dette kalles rasjonalisering og betyr at vi lager oss en aksep-
tabel og tilsynelatende fornuftig forklaring som skal rettferdiggjøre 
følelsene vi kjenner, og dette gjør oss sårbare for manipulasjon. 
Mens påstander kan bevises eller motbevises, kan de vonde følel-
sene vi kjenner inni oss, kun aksepteres eller ignoreres. Vi vet at 
de eksisterer. Når vi kjenner dem, leter vi typisk etter en rettfer-
diggjøring for hvorfor disse følelsene har oppstått. Ofte vil denne 
rettferdiggjøringen bli servert av de samme aktørene som vekket 
disse følelsene. Dersom vi leser en historie om at innvandrere får 
sponset nye iPhoner av NAV, kan vi kjenne at vi blir skikkelig sinte. 
Fordi vi vet at følelsen er ekte, tenker vi at grunnen til at vi er sinte 
også er reell, selv om historien ikke er sann. Hvorfor skal man 
bli sint for at NAV bruker penger på innvandrere hvis det ikke 
er urettferdig? Det er følelsen som først overbeviste, siden trenger 
man en gyldig grunn til å underbygge at følelsen er legitim. Dette 
gjelder spesielt hvis man for eksempel uttrykker seg hardt i sosiale 
medier med følelsen som ytringen har vekket, fordi man da ofte 
må rettferdiggjøre grunnen til at man uttrykker seg slik. Når følel-
sen er et faktum, åpner det også for at forfatteren kan introdusere 
en syndebukk, eller noen å rette sinnet mot. Noen som fortjener å 
være målskive for sinnet til leserne. I eksempelet om NAV-penger 
og innvandrere vil fortellingen om urettferdighet typisk bli fulgt 
av en logisk fremstilling av hvorfor problemet er innvandrerne el-
ler politikerne eller begge deler. Ytterliggående grupper vet at det 
er lettere å overbevise gjennom hjertet enn gjennom logikken, og 
derfor prøver de stort sett først å vekke følelser og siden rettferdig-
gjøre følelsene de har vekket. 

En appell til følelser kan være direkte, som en påstand som at 
«Godhetstyranniet er i ferd med å utslette det norske folk, og 
landssvikerne på Stortinget bryr seg ikke!!! Hvis du ikke er for-
banna, følger du ikke med!!». I dette tilfellet skisserer ytreren en 
konkret følelse, nemlig forbannelse, som vekker og berettiger sinne 
og andre negative følelser. Denne typen påstander vekker følelser, 
men maler også bilder slik vi snakket om tidligere. Landssviker er 

en tittel som ble normalisert under rettsoppgjøret etter andre ver-
denskrig, og er knyttet til nazi-sympatisører, en beskrivelse som er 
negativt ladet for de fleste nordmenn. Gjennom å bruke ord som 
«landssviker» maler man et bilde av et land i unntakstilstand med 
militærrett. Premisset for bruken av dette begrepet er at nasjonen 
har en identifisert fiende og er i en aktiv konflikt. Det å bruke be-
greper eller uttrykk som har etablerte negative assosiasjoner ved 
seg, er et enkelt grep for å kunne appellere til negative følelser 
uten selv å måtte uttrykke aggresjon. «Snikislamisering» er et an-
net begrep som har vært mye diskutert etter at det først ble lansert 
av tidligere FrP-leder Siv Jensen i 2009. «Snik» er negativt ladet, 
og signaliserer at «noen» prøver å «lure oss», og at disse «noen» 
bør ses på med mistenksomhet. Det er også et begrep som beskri-
ver «oss» som en sårbar gruppe som lett kan komme til skade, og 
«dem» som noen som ønsker å påføre skade. 

Når man bruker voldsmetaforer eller krigersk språk, etablerer 
man et bilde av en (voldelig) konflikt uten at man trenger å si det 
rett ut. Det finnes mange krigs- og voldsmetaforer, og de spenner 
fra ganske uskyldige metaforer som «å kjempe imot (bompenger)», 
«til kamp mot (bompenger)» og «å sloss for (frihet)», til mer utpre-
gede metaforer som «(stå opp mot) forræderne», «(stanse) inva-
sjonen», «(forme en) motstandsbevegelse». Effekten fra de enkle 
og subtile metaforene er så klart ikke like sterk som effekten av de 
utpregede metaforene. Det er likevel en trøst at disse metaforene 
er så normaliserte at mange ikke lenger opplever dem som spesi-
elt aggressive. Men forskningen6 viser at de personene som mest 
sannsynlig blir påvirket, er personer som fra før av har aggressive 
personlighetstrekk. Vi har grunn til å tro at de som skriver de mest 
aggressive og hatefulle kommentarene i sosiale medier, også har 
høyere sannsynlighet for å være voldsutøvere.7 Det å manipulere 
virkelighetsbildet rundt konflikter og bevisst bruke følelser for å 
styrke disse virkelighetsbildene kan vanskelig forstås som et forsøk 
på å fremme demokrati, sannhetssøken og individets frie menings-
dannelse.
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Vi har sett flere eksempler på at 
fordreid konfliktforståelse har 
formet grunnlaget for ekstreme 
voldshandlinger.

 

Den norske terroristen Phillip Manshaus er en av dem som har 
gått fra ord til handling i det han anså som en pågående krig mel-
lom Vesten og islam, og hat mot alle uten hvit hud. Å forsterke 
bildet av en pågående væpnet konflikt mellom Vesten og islam har 
også vært helt sentralt i ISIS’ rekrutteringsstrategi. Blant alle ek-
streme aktører som bruker dette bildet, blir det å «kjempe i mot» 
beskrevet som en nødvendig, men heltemodig handling. De som 
dør i en slik handling blir også omtalt som martyrer, både blant 
høyreekstreme og jihadister. Konfliktforståelsen er selvfølgelig 
bare en del av et større bilde, men det er en tanke og et handlings-
mønster som går igjen hos terrorister.

Ytringer som konstruerer «den andre»

Vi bruker språket for å systematisere vår forståelse av samfunnet. 
Vi grupperer, kategoriserer og sorterer på bakgrunn av det vi opp-
lever som betydningsfulle fellesnevnere, som for eksempel kjønn, 
hudfarge, nasjonalitet og alder. Vi kategoriserer sjeldnere folk på 
bakgrunn av trivielle forskjeller som hvorvidt noen har øreflipp, 
oppstoppernese eller utovernavle, men hva som anses som viktig, 
og hva som anses som trivielt, endrer seg basert på sammenhen-
gen. Som regel er det irrelevant for de fleste hvilken seksuell ori-
entering andre har, men det blir relevant dersom det for eksempel 
blir snakk om diskriminering eller preferanser, eller dersom noen 
ønsker å sjekke sjansene sine med vedkommende. Refleksen er ofte 
å identifisere «de som er som meg» versus «de andre». 

«De som er som meg» eller «vi» blir definert av at man kjenner 
igjen en karakteristikk vi selv har, mens «de andre» blir definert 
av noe vi ikke kjenner igjen, noe ukjent, noe som kan fylles med 
ideer og forslag. Det aller første som kreves for å danne en sterk 
idé om hvem «de andre» er, er at man må skape en kategori med 
identifiserbare karakteristikker og egenskaper som «den andre» 
kan passe inn i. Kategorien må ha en beskrivelse, men trenger 
ikke å ha noe konkret navn. Den må likevel være spesifikk nok 
til at man bare trenger å henvise til én av dem før en innforstått 
samtalepartner vil tenke «Aha, du snakker om ‘de’». Beskrivelsen 
kan være sånn «Damer som lar alt kroppshåret gro, lukter vondt 
og er alltid sinte». Da forstår de andre i samtalen hvilken gruppe 
det er snakk om. I denne beskrivelsen ligger det noen negative 
elementer som vond lukt og konstant sinne. Selv om den som 
kommer med denne beskrivelsen, refererer til egne opplevelser og 
egen forståelse av verden, vil de som hører denne beskrivelsen, 
spille på sine erfaringer og assosiasjoner til bildet som tegnes opp. 
Andre kan legge nye elementer til beskrivelsen gjennom å svare 
«Å ja, du mener mannehaterne?», og hvis de andre aksepterer det, 
blir dette også en del av beskrivelsen, og enda et negativt element 
legges til. Når denne kategorien er dannet, kan man også kon-
kludere med et kallenavn eller en merkelapp som «rødstrømpe». 
Selv om man trer ut av samtalen, fortsetter kategorien å eksistere 
inne i hodene våre. Man kan glemme hele samtalen inntil man ser 
en kvinne med kroppshår som faller innunder den kategorien, og 
selv om man ikke vet om hun også passer til resten av beskrivelsen 
(altså å lukte vondt, alltid være sint og hate menn), faller det oss 
mennesker naturlig å assosiere henne med kategorien vi har i un-
derbevisstheten. Siden vi tenker at hun hører til gruppen, blir det 
lettere bare å anta at resten av beskrivelsen også gjelder for henne, 
heller enn å tenke at hun sikkert har samme hygienerutiner som 
oss, samme holdninger som oss og samme følelsesregister som oss. 

Fellen vi går i, er at vi lar den generaliserte beskrivelsen vi kjenner, 
dominere det vi faktisk vet, eller kan få bekreftet gjennom våre 
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egne sanser. Når vi lager beskrivelser av eller merkelapper på an-
dre, kan disse være positive, negative eller nøytrale. Veldig ofte når 
vi har laget beskrivelser av eller merkelapper/kallenavn på enkelte 
grupper, er disse negativt ladet – uavhengig av hva den som sier 
det, mener. Det er en grunn til at lesbiske har blitt kalt «flatban-
kere» heller enn «kvinneelskere» hvis man absolutt ikke vil bruke 
ordet lesbisk, eller at alkoholmisbrukere blir kalt «fylliker» snarere 
enn «promillekonger». Hvis normen i et samfunn er å omtale en 
gruppe med negative kallenavn, sier det noe om hvilken status den 
gruppen har i det samfunnet. Dersom et samfunn velger konse-
kvent å anvende negative eller nedverdigende merkelapper på an-
dre istedenfor verdinøytrale betegnelser, kan man anta at dette er 
et tegn på utbredte negative holdninger mot denne gruppen. Hvis 
for eksempel den vanligste måten å omtale lesbiske i et samfunn 
på er å kalle dem «flatbankere» eller andre negative kallenavn, 
betyr det at den negative holdningen til lesbiske er eller har vært 
utbredt, og er det normale. Et av spørsmålene som er sentrale i 
ytringsfrihetsdebatt, er spørsmålet om ytringsfriheten gir beskyt-
telse til å bruke negative merkelapper i offentligheten. Dette er 
fordi noen mener det er viktig at vi får innsikt i hvem som har 
negative holdninger til andre, mens andre mener at vi ikke trenger 
å høre akkurat disse negative merkelappene for å forstå hvem som 
har negative holdninger. 

Dilemmaet her er at lovene skal 
beskytte alle, ikke bare dem som 
ønsker å ytre seg, men også dem 
som blir beskrevet med negati
ve merkelapper, og den generelle 
offentligheten. 

Når språket blir brukt til å forstørre eller forsterke forskjellene mel-
lom «oss» og «dem», uavhengig av hvem «vi» er, overser vi sam-

tidig hvor store forskjellene kan være innad blant «oss» og blant 
«dem». Innad i gruppen vi definerer som «oss», vil det være store 
variasjoner, og ofte større rom for å se folk som individer. I grup-
pen vi definerer som «dem», vil vi ofte overse variasjonene for på 
den måten å opprettholde vår idé om negative trekk og egenskaper 
som vi har knyttet til den kategorien. Vi bruker språket til å mar-
kere en forskjell og blåser den opp så stor at det hovedsakelig blir 
denne ene karakteristikken som gjelder for alle «dem».

I tillegg til å forsterke mindre forskjeller som eksisterer, kan 
språket også brukes til å etablere en idé om forskjeller som ikke 
nødvendigvis har et sterkt grunnlag i virkeligheten. Gjennom his-
torien har for eksempel kvinner ofte blitt ekskludert fra å ta del i 
regjering og statsledelse på bakgrunn av argumenter om at «de 
er for emosjonelle og ustabile». Argumentene som holdt kvinner 
utenfor, var basert på en forståelse av at det var så store biologiske 
forskjeller mellom kvinner og menn, og at disse forskjellene gjorde 
det umulig for kvinner å kunne innta de samme posisjonene som 
menn. Vi vet i dag at de biologiske forskjellene som finnes, ikke 
gjør menn til bedre ledere enn kvinner. Dette er en fare for demo-
kratiet, og vi er avhengige av at noen tør å ta til motmæle når slike 
ytringer får plass i offentligheten.

Det er ikke alltid like lett å vite at man retter kritikken mot riktig 
person eller institusjon selv 
om man vet at kritikken er 
legitim. Det er for eksempel 
ikke uvanlig at det blir rettet 
kritikk mot norske jøder for 
politikken som føres i Israel, 
men norske jøder er ikke én 
fastsatt gruppe, og ingen av dem har en maktposisjon som tilla-
ter dem å endre Israels politikk. Tvert imot er de en ganske liten 
og utsatt gruppe i det norske samfunnet. Det samme gjelder også 
for muslimer som blir holdt ansvarlig for politikken som føres i 

Hva skal til for at 
noen tør å ta til 
motmæle?



54 55

Saudi-Arabia eller terrorangrep utført av ekstremistiske grupper i 
andre land. I likhet med norske jøder er ikke norske muslimer én 
fastsatt gruppe som har en maktposisjon som gir dem ansvar for 
hverken Saudi-Arabia eller terrorangrep. Dette er et av elemente-
ne som gjør at vi har regulert hvordan vi omtaler religiøse minori-
teter, og vi kommer tilbake til det senere i boken. 

Såret eller krenket? 

Noen av dem som argumenterer for trykkokerteorien i ytringsfri-
hetsdebatten, mener at lovgivningen rundt ytringsfriheten er for 
begrensende og basert på hvem som blir mest høylytt, såret eller 
krenket. De hevder gjerne at «det ikke går an å si noe som helst 
i dag, uten at noen blir fornærmet», og at «forbudet mot hate-
fulle ytringer og trusler er et bevis for at politikere overbeskytter 
hårsåre minoritetsgrupper». Det blir brukt begreper som «kren-
kelseshysteri», og oppfatningen er at problemet ikke er deres egne 
ytringer, men at minoriteter er for sensitive. De opplever at andres 
oversensitive følelser blir brukt til å innskrenke deres ytringsfrihet 
og straffe deres meningsfeller. Lovverket er ikke basert på følel-
ser, men de sosiale sanksjonene kan baseres på etikk eller følelser 
eller hva som helst og kan oppleves som brutale. De siste årene 
har vi sett at de sosiale sanksjonene har blitt mer koordinerte og 
målrettede, det er blant annet blitt en vanlig strategi å konfronte-
re arbeidsgiver og arbeidssted med ansattes offentlige uttalelser. 
Dette kan potensielt utløse statlig beskyttelse mot sanksjoner fra 
arbeids- eller oppdragsgiver i fremtiden. Ytringsfriheten er ikke en 
rett til å ytre seg uten å bli kraftig motsagt, men sosiale sanksjoner 
skal i utgangspunktet være korrigerende, ikke en straffereaksjon. 

Når noen bruker sin ytringsfri
het til å si «jeg ble fornærmet 
av det du sa», er det korrekt og 
berettiget bruk av ytringsretten. 

Det går derimot et skille mellom 
hva som er å bli såret eller sub
jektivt krenket, og hva som er 
faktisk krenkelse av ens mennes
keverd i juridisk forstand.

 

Abid Raja kan kanskje bli såret dersom noen mener at han er 
en elendig politiker og at han burde slutte og heller åpne en 
kebabsjappe, men det er en fullt beskyttet mening. Vi kan derimot 
si at hans menneskeverd blir krenket i juridisk forstand dersom 
ytringen baserer seg på at han ikke har rett til å være folkevalgt for-
di han har innvandrerbakgrunn. Begrepet brukes ofte synonymt 
med dypt såret eller fornærmet, men siden mennesker er ulike og 
har ulike følelsesspektre og reaksjoner, kan ikke loven ta utgangs-
punkt i offerets følelsesmessige reaksjon som en vurdering av om 
en ytring er krenkende eller ikke. En sårende ytring rettet mot en 
person som kan være respektløs og sårende og gå langt forbi legi-
tim kritikk uten at ytringen blir krenkende av den grunn.

Man kan føle seg såret uten å ha blitt krenket, som for eksempel po-
litikere som blir karakterisert som moralsk korrupte på bakgrunn 
av at politikken de fører er umoralsk. Det er forståelig at politikere 
blir såret av å bli omtalt på den måten, det er menneskelig og helt 
naturlig. Andre kan bli krenket uten å bli såret, som for eksempel 
politikere som blir hetset og truet, men fortsetter tilsynelatende 
som om ingenting har skjedd. 

Ordet krenket blir mye brukt i den offentlige debatten i dag, men 
det virker som ulike deltakere har helt ulik forståelse av hva det 
betyr. Kort sagt kan man si at sårede følelser rammer mottakeren 
som kjenner på disse følelsene, mens krenkelse handler mer om 
hvordan andre ser på den krenkede. Sårende uttalelser retter seg 
med andre ord mot individets følelser og verdighet, mens kren-
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kende uttalelser retter seg mot individet som representant for en 
gruppe og angriper verdigheten til alle i gruppen. Det kan gjøres 
gjennom grov latterliggjøring eller ydmykelse, ikke for noe man 
gjør eller mener, men for noe man er. Dersom det er en maktfor-
skjell mellom den som ytrer og den som krenkes, eller hvis krenke-
ren åpenbart har en ondsinnet intensjon, kan effekten være enda 
sterkere. Det er denne forståelsen som ligger til grunn for når en 
ytring mister ytringsfrihetens beskyttelse.

Den juridiske definisjonen av krenkende ytringer omfatter blant 
annet trusler, hat mot sårbare grupper og forfølgelse. Disse grense-
ne henger sammen med andre menneskerettigheter som beskytter 
menneskeverdet og den individuelle retten til frihet og beskyttelse 
mot vold. Krenker noen dine menneskerettigheter, så krenker de 
også ditt menneskeverd. Å bli utsatt for blant annet rasistiske og 
homofobe ytringer er en krenkelse av menneskeverdet, uavhengig 
av om det blir opplevd som sårende eller ikke. Slike krenkende 
ytringer kan påvirke mer enn bare dine følelser, det kan også på-
virke hvordan andre ser på deg. Har du fått krenket din frihet og 
din rett til liv, så er det brudd på menneskerettighetene. Der hvor 
subjektiv krenkelse kan føre til sårede følelser, så er de ikke et bevis 
på krenkelse av menneskeverd. Ytringsfrihet innebærer at vi må 
leve med og tolerere det vi blir dypt såret eller provosert av, eller 
som vi opplever som fornærmende. 

I eksperimentet8 med bruken av ordet «soper», som vi snakket om 
tidligere i kapittelet, så forskerne at tilhørerne endret oppførsel 
overfor mannen som ble kalt soper, men at de ikke reagerte på 
samme måte da han ble omtalt som homofil. For å kontrollere om 
dette bare var en reaksjon til et skjellsord, gjennomførte de samme 
eksperiment bare med ordet drittsekk istedenfor soper. Reaksjo-
nene var mindre da de kalte ham drittsekk enn da de brukte den 
nedverdigende merkelappen soper. Det kan være sårende å bli kalt 
drittsekk, men hvem som helst kan være en drittsekk, og de fleste 
er det av og til, men de fleste er ikke en soper fra tid til annen. 

Når man blir kalt en drittsekk, er det en fornærmelse mot deg 
personlig, men det karakteriserer ikke dine like eller din familie. 
Når man blir ansett som en soper, blir man ansett som litt mindre 
menneskelig, man blir møtt med større avstand, og man blir ikke 
nødvendigvis behandlet som «alle andre». Mens det å bli utpekt 
som drittsekk kan gjøre at man selv føler seg liten og mindreverdig, 
kan det å bli utpekt som soper (eller andre diskriminerende og 
nedverdigende merkelapper) gjøre at andre mener at du er liten og 
mindreverdig og behandler deg deretter. Det spiller også en rolle 
at soper er et gruppebasert skjellsord, som gjør at det ikke bare er 
mottakeren som blir rammet eller klassifisert, men alle andre som 
også hører til den «kategorien». 

Problemet er at når en person 
eller en hel gruppe blir an
sett som litt mindre menneske
lig, åpner det for spørsmålet om 
vedkommende fortjener de samme 
grunnleggende menneskerettighe
tene som «alle andre».
 

Forskjellen mellom en fornærmelse og en krenkelse er sentralt for 
når lovverket kan anvendes. Dette kan du lese mer om i kapittel 6. 

§ §
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KAPITTEL 5                
Overbevisning som fører folk 
fra ord til handling

Uten ytringsfrihet kan vi ikke ha noen offentlig debatt, og uten 
offentlig debatt forvitrer demokratiet. 

Dersom utfordringer i samfunnet 
ikke kan identifiseres og debat
teres i offentligheten, risikerer 
vi at små samfunnsproblemer vok
ser seg store og potensielt blir 
eksistensielle trusler, og at po
litikere og andre maktpersoner 
kan styre landet på en sånn måte 
at det går utover innbyggernes 
rettigheter.
 

Likevel kan ytringer eller debatt også skape nye problemer. Tru-
ende ytringer mot valglokaler kan for eksempel føre til at demo-
kratiske valg ikke kan gjennomføres på vanlig måte, ikke bare på 
grunn av frykt for at truslene vil bli fullbyrdet, men også fordi det 
kan påvirke valgdeltakelsen. Dette blir et demokratisk problem, og 

det er ytringer som ligger i kjernen av det demokratiske problemet. 
Det er ikke et demokratisk problem at enkelte bruker giftig retorikk, 
men normaliseringen av hets og trusler mot politikere kan svekke 
demokratiet ettersom det kan skremme potensielle politikere fra 
å stille til valg og andre fra å delta i demokratiet. Det er også et 
demokratisk problem at kvinner og minoriteter som deltar i sam-
funnsdebatten, oftere blir utsatt for hets og trusler, det gjør nemlig 
at det kreves mer av disse gruppene for å delta i demokratisk de-
batt. 

Gjennom historien har vi sett eksempler på hvordan forestillingen 
om «de andre» som mindre menneskelige eller mindre verdige har 
forårsaket moralsk kollaps og som et resultat voldelige kriser. Vi 
har sett at dette har skjedd på individnivå gjennom drapet på Ben-
jamin Hermansen, eller på gruppenivå gjennom terrorangrepene 
på norsk jord. Vi har sett voldsmenn og -kvinner gå til angrep 
på homofile og innvandrere mens de siterer Trump.9 Vi har sett 
rwandiske statsledere omtale en folkegruppe som kakerlakker og 
siden sette i gang folkemord under påstanden om at det var ska-
dedyrbekjempelse. Vi har sett at romfolk, funksjonshemmede, ho-
mofile og jøder har blitt referert til og sett på som dyr, og siden har 
blitt fraktet som kveg til dødsleirer. Når vi har sett volden som har 
blitt utøvd mot de dehumaniserte gruppene i ettertid, er det lett å 
se hvordan disse ytringene henger sammen med volden. Men det 
er alltid vanskeligere å identifisere i forkant.

Når vi ser på historien, er det lett å spørre seg hvordan det var 
mulig å få helt vanlige folk til å bli så voldelige og faktisk gjennom-
føre terrorangrep eller delta i drapstokt på marginaliserte grupper 
slik vi har sett i Jugoslavia, Tyskland, Burma og Rwanda. Heldig-
vis har vi avdekket noe av hva som har gjort at vanlige samfunn 
som Tyskland, Jugoslavia og Rwanda gikk fra å være fredelige og 
kanskje til og med ganske demokratiske til å bli voldelige samfunn 
hvor noen borgere var mindre verdt enn andre. Hvordan gikk så 
mange borgere i disse samfunnene fra å være medmennesker til 



60 61

å bli fiender? Det som veldig mange peker på, er at en slik end-
ring ikke skjer over natten, men at samfunnet endrer seg gradvis, 
og at likeverdet forsvinner litt etter litt. Det er litt som anekdoten 
om hvordan man kan koke en frosk. Hvis man setter frosken nedi 
kokende vann, vil den hoppe ut med en gang fordi den enorme 
temperaturforskjellen betyr at det er fare på ferde. Hvis man der-
imot setter den ned i kaldt vann og gradvis øker temperaturen, vil 
frosken sovne før vannet begynner å koke, og den vil ikke forstå 
at den holder på å dø. Prosessen hvor medmennesker blir fiender 
eller et problem som må fjernes, har som mål å etablere en mo-
ralkode hvor angrep på fienden eller eliminering av problemet blir 
moralsk. Moralsk avkobling er ikke en plutselig tilstand, men en 
gradvis prosess hvor det moralske spillerommet stadig endrer seg 
etter hvert som flere aksepterer de nye reglene, og spesielt dersom 
flere mektige personer stiller seg bak regelendringene. Som fros-
ken som sovner i gryten før den forstår at vannet koker rundt den, 
er det mange av oss som ikke er våkne nok til å se endringene som 
foregår rundt oss, før endringen er kommet ganske langt. 

Denne typen hatmotivert vold som blir brukt som eksempler i det-
te kapittelet, er et resultat av moralsk avkobling på enten individ- 
eller samfunnsnivå. 

Det er ikke ytringene som har 
tatt livet av folk, men de har 
konstruert en virkelighet hvor 
det er mulig og ønskelig at en
kelte blir utsatt for vold. 

Det brukes ulike modeller for å forklare eller utforske hvordan pro-
sessen ser ut, og hovedtrekkene disse ulike modellene deler, blir 
gjennomgått under.

Rigid kategorisk gruppering

Å hevde at en selv har rett til for eksempel respekt eller anerkjen-
nelse eller en rettighet som ytringsfriheten, mens andre ikke skal 
ha det, går imot likhetstanken og menneskerettighetene landet 
vårt er tuftet på, og vil ofte vekke motstand hos tilhørere. Fra barn-
dommen av blir vi fortalt «Gjør mot andre som du vil at andre skal 
gjøre mot deg» eller eventuelt det motsatte, «Gjør ikke mot andre 
slik du ikke vil at andre skal gjøre mot deg», og når man bryter 
denne regelen, opplever man ofte reaksjoner. For å unngå dette er 
det nødvendig å overbevise både en selv og andre om at de som 
blir behandlet annerledes, faktisk er så annerledes at de ikke kan 
sammenlignes med «oss». Under slaveriet i USA ble det for eksem-
pel sagt at svarte var mye sterkere enn hvite, mindre intelligente og 
hadde høyere smerteterskel. Derfor kunne man behandle dem på 
en måte man ikke kunne behandle hvite.

Det blir nødvendig å etablere en fortelling om hvem «de andre» 
er, og minst like viktig er det hvem «vi» er. Merkelapper og forestil-
linger om «oss» og «dem» finnes overalt, og er ikke nødvendigvis 
negativt. Det blir først og fremst et problem når fortellingen om 
«de andre» har som mål å overbevise om at «de andre» er så for-
skjellige fra «oss» at de ikke lar seg sammenligne. At «vi» fortjener 
rettigheter som «de andre» ikke fortjener, er i stand til å forvalte 
eller vil ha. En overbevisende fortelling bygger først og fremst på 
at man etablerer et sterkt skille mellom «oss» og «dem» uten at 
det finnes noen mulighet til å være litt av begge deler eller ingen 
av delene. 

For å kunne etablere en sterk idé om hvem «de andre» er, må 
man også viske ut muligheten for å ha tilhørighet til både «oss» 
og «dem», eller å ha tilhørighet til noe annet enn bare «oss» og 
«dem». Dette har vi også sett bli gjort i kjølvannet av terrorangre-
pet på Tvillingtårnene i New York 11. september 2001, da davæ-
rende president George Bush talte til folket og sa «you are either 
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with us, or against us». «Du er enten med oss, eller mot oss», uten 
mulighet for å velge andre posisjoner eller fleksible posisjoner hvor 
man noen ganger støtter amerikansk policy og andre ganger ikke. 
Dersom noen ønsker å etablere en sterk idé om hvem «innvandre-
ren i Norge» er, eller ønsker å fortelle en overbevisende historie 
om «innvandreren i Norge», må de også viske ut muligheten for 
å kunne være både norsk og innvandrer samtidig. Disse vil ikke ta 
i bruk begreper som «norsk med innvandrerbakgrunn», «minori-
tetsnorsk» eller «norske barn av innvandrere». Alle disse betegnel-
sene brukes om personer som i noen sammenhenger skal regnes 
som nordmenn og som en del av «det norske folket», enten fordi 
de har tilhørighet her, har statsborgerskap her, selvidentifiserer 
som norsk eller deltar i valg og demokratiske prosesser. Eller på 
grunn av en blanding av alle disse tingene. I noen sammenhenger 
blir det likevel relevant å kunne identifisere bindestreksnorske som 
en gruppe, om man for eksempel skal undersøke vår demografiske 
sammensetting eller se på ting som diskriminering og levekårsfor-
skjeller.

Når man deler verden opp i rigide grupper som ikke kan overlap-
pe eller være fleksible, gjør man ett trekk eller én karakteristikk 
ved individet til det som får definere alt annet ved vedkommende. 
Når det å være norsk blir en ekskluderende kategori, blir det en 
umulighet at noen er norsk og for eksempel chilensk. Når disse ka-
tegoriske grupperingene blir assosiert med stereotypier, betyr det 
at man også lar definisjonen av gruppen definere hvem individene 
i gruppen er, heller enn at individene får definere hvem gruppen 
er. En kategorisk tilnærming til andre betyr derfor at man påfører 
stereotypien til personen, uten å åpne for at personen ikke passer 
til stereotypien, fordi forestillingen om «den andre» overkjører de 
faktiske sanseinntrykkene. Gruppebaserte merkelapper er abstrak-
te inndelinger, men når de blir fastlåste/fastsatte forestillinger, blir 
de konkrete linser som man ser menneskene gjennom. Det er en-
kelte omstendigheter som gjør det lettere å skape overbevisende 
fortellinger om «de andre». Det blir spesielt enkelt når det skapes 

større avstand mellom ulike folk slik at man blir mer kjent med 
mytene om de ulike gruppene enn med de faktiske menneskene. 
Derfor er det også viktig å bygge samfunn hvor det er naturlig å 
møte et stort mangfold av mennesker i dagliglivet, for å unngå at 
samfunnet er sårbart for overbevisning om hvem deler av befolk-
ningen er.

Det er ikke noen forbrytelse å ha en fastlåst forestilling om hvem 
andre er eller å kommunisere denne forestillingen. Utfordringene 
kan oppstå når hele debatter aksepterer disse forestillingene som 
en ubestridelig sannhet, og ytringene som inngår i debatten, faller 
langt utenom formålet om demokrati og sannhetssøken. Forestil-
linger om andre som såpass annerledes, eller mindreverdige, gjør 
det mulig å komme med tilsynelatende logiske begrunnelser for 
diskriminering. For eksempel kan en aksept for myten om at afri-
kanere er late, føre til at noen som egentlig er imot diskriminering 
i alle andre former, rettferdiggjør at de selv ikke ønsker å rekruttere 
personer av afrikansk bakgrunn til sin egen bedrift. 

Da konstrueres en historie 
hvor vi er moralske, og alle 
umoralske hendelser skjer på 
grunn av «de andre» som er så 
annerledes fra oss. Gjennom å 
si at det er «de andre» som er 
skyld i at reglene endres, kan 
man effektivt unngå å måtte 
konfrontere at man selv gjør 
noe umoralsk.
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Pulverisering av ansvar

Forestillingen om «de andre» og hva de fortjener, er én del av for-
klaringen på hvordan mennesker kan utvise så mye ondskap mot 
enkelte personer eller grupper. En annen del av forklaringen hand-
ler om hvordan vi som mennesker forholder oss til vårt eget mo-
ralske kompass og den instinktive trangen til å kunne se på en selv 
som en moralsk forsvarlig aktør. En måte å opprettholde bildet av 
en selv som moralsk aktør er å legge ansvaret for handlingen over 
på offeret, slik vi så i forrige avsnitt i eksempelet om myten om de 
late afrikanerne. Det samme gjøres stadig vekk når man forteller 
historier om seksuelle overgrep og man fremstiller overgrepet som 
en naturlig konsekvens fordi offeret gikk med kort skjørt. I kampen 
mot politivold i USA har det blitt belyst hvordan politikonstabler 
som har skutt og drept ubevæpnede svarte amerikanere, alltid for-
teller en historie hvor de selv har fryktet for sitt liv og ikke sett noen 
annen utvei enn å skyte. På denne måten skaper de en forestilling 
om et handlingsforløp som var utenfor deres kontroll, hvor de ikke 
kan noe for at situasjonen presset dem til å skyte. 

En forutsetning for å kunne utøve umoralske handlinger er at man 
er relativt overbevist om at man ikke vil bli holdt personlig ansvar-
lig for de umoralske handlingene. Man har alltid de individene 
som ikke bryr seg om straff, men det store flertallet blir påvirket 
av at de kan bli stilt til personlig ansvar på et mellommenneskelig 
nivå. Dette kan innebære alt fra å måtte si unnskyld til offeret, til å 
måtte stå for det man har gjort i møte med tredjepersoner. I lukke-
de ekkokamre på nett vil man se at mange publiserer for eksempel 
diskriminerende påstander de ikke publiserer andre steder hvor 
de ville møtt sosiale sanksjoner. De bryr seg altså ikke så mye om 
at det de sier er umoralsk, men mer om at de vil bli sett på som 
umoralske personer av omverdenen.

En annen sammenheng som gjør det lett å tenke at man ikke må 
stå til personlig ansvar for umoralske handlinger, er at man handler 

på bakgrunn av en oppfordring eller ordre fra andre. Funksjonen 
til en ordre eller oppfordring er å fordele et ansvar. Vi har sett at 
politi eller militært personell gjennomfører ulovlige eller umoral-
ske handlinger mot sivile på bakgrunn av at de bare følger ordre, 
og det reiser det store moralske spørsmålet om hvem som egentlig 
har skyld i handlingen og konsekvensene. Dersom en leder sier 
til sine underordnede at de skal drepe en gruppe mennesker eller 
bestemte personer, hvem sin skyld er det egentlig at personen eller 
gruppen blir drept? Er det den som har utstedt ordren, eller er det 
den som har gjennomført drapet? Er det ytringen, altså ordren, 
eller er det handlingen som ligger til grunn for at én eller flere 
personer er døde? Man kan anta at personene ikke ville vært døde 
hvis det ikke var for ordren, men samtidig kan man også resonnere 
at det er selve drapshandlingen som er årsaken til død. I alle tilfel-
ler er det en pulverisering av ansvaret som skaper handlingsrom 
for å drepe. En pulverisering kan også gjøres gjennom å fremstille 
angrepet på en gruppe som et felles ansvar eller en felles handling, 
slik at man skaper en forståelse for at det er fellesskapet som må 
ta ansvar for handlingene, ikke individene som til sammen utgjør 
fellesskapet.

I disse tilfellene blir det ofte spørsmål om hvor mye makt den over-
ordnede har, hvor mye handlingsrom den underordnede har, og 
hvor direkte ordren har vært. Har de underordnede mulighet til å 
motsi ordren eller oppfordringen, eller har de kanskje mulighet til 
å unngå å følge den? Det er i alle tilfeller de som sitter med mak-
ten, som har ansvaret for også å kunne åpne for kritikk. Dersom 
lederen har et strengt regime hvor alle kritikere blir truet til stillhet, 
blir det lite handlingsrom for de underordnede, og det blir mer 
naturlig å holde lederen ansvarlig.

Etter angrepet på Capitol Hill 6. januar 2021 ble det stilt spørsmål 
om det var Trump som egentlig var ansvarlig for angrepet. Hadde 
han en lederrolle? Det enkle svaret er at som statsoverhode og sjef  
for militæret har man et lederansvar for hele befolkningen, ikke 
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bare for sine egne følgere. Han kan likevel ikke bli holdt ansvarlig 
for hele befolkningens handlinger. Men enkelte argumenterer for 
at han har oppfordret og oppildnet ekstreme og voldelige grupper 
som Proud Boys. Han har blant annet bedt dem «tre tilbake og stå 
klar» da han ble bedt om å fordømme dem. De som mener Trump 
var (del)ansvarlig for angrepet, legger gjerne til grunn at han opp-
fordret sine følgere til å marsjere mot Capitol Hill, og fremhever 
spesielt konklusjonen i hans tale til supporterne i Washington den 
dagen som lyder «We fight. We fight like hell and if  you don’t 
fight like hell, you’re not going to have a country anymore. So 
let’s walk down Pennsylvania Avenue». Her henvendte han seg til 
lytternes følelser av frykt, etablerte to uforenlige og ufravikelige 
kategorier, for eller imot landets fremtid, og stresset dem gjennom 
å understreke at de hadde hastverk. Han avsluttet også med en 
veldig direkte kime til handling, nemlig «la oss gå ned Pennsylva-
nia Avenue». De legger også vekt på hans anklager om valgfusk 
og løgner og hvordan han konsekvent prøvde å undergrave tro-
verdigheten til kritikerne. Han fremstilte angrepet som en natur-
lig konsekvens av oppfatningen om at valget ble stjålet fra ham, 
og fraskrev seg dermed hele ansvaret for det som hadde skjedd. 
Gjennom å skape en fortelling som fremstilte det som en umulig 
kontrast både å være patriot og fredelig å akseptere valgresultatet, 
bygget han en logikk hvor det ville være umulig å identifisere seg 
som patriot og la være å stille opp 6. januar. Trump påtar seg in-
tet ansvar for angrepet 6. januar, men har uttalt at angrepet var 
en uunngåelig konsekvens av at valget ble stjålet fra ham. Proud 
Boys-lederen, Enrique Tarrio, har siden uttrykt at han opplever 
seg forrådt av Trump ettersom medlemmer i gruppen nå har blitt 
siktet og dømt for angrepet, mens Trump ikke har fått noen straff. 
Hverken Trump eller mennene i Proud Boys hadde trodd at de 
ville bli holdt individuelt og personlig ansvarlig for angrepet, og 
ingen av dem aksepterte det som en konsekvens da de bestemte 
seg for å delta. 

Ytringsfriheten gir vanlige borgere muligheten til å konfrontere 

ledere og hverandre med umoralsk eller ulovlig oppførsel, og på 
denne måten forebygge og motvirke ansvarsfraskrivelser som det 
som blir beskrevet over. 

Toleranse for vold mot utsatte grupper eller 
oppfordring til vold mot utsatte grupper

I de tilfellene gjennom historien 
hvor vi har sett omfattende mo
ralsk forfall i et samfunn, har 
vi ofte sett at enkelte grupper 
har blitt mer utsatt for vold. 

Der hvor vi har sett omfattende offentlig diskriminering, har vi 
også sett at de utsatte har færre reelle muligheter for å holde volds-
utøverne ansvarlig. De har typisk mindre tilgang til kanaler for å 
dele informasjon om hva de opplever, og har mindre troverdighet 
i samfunnet rundt. Dette gjør det vanskeligere å fortelle verden 
om hva som foregår, og på den måten vil omverdenen ikke ha 
tilgang på informasjon som avslører omfanget eller systematikken 
i volden de utstøtte blir utsatt for, og det blir vanskelig å bevise at 
gruppen er under angrep. Dette gjør det lettere for andre å avfeie 
voldshendelsene som individuelle voldshendelser heller enn som 
en del av et større system. Denne situasjonen fører til at mange 
voldsutøvere går ustraffet hen, noe som også tiltrekker seg flere 
voldelige opportunister. 

Gjennom historien har vi sett at mens enkelte ledere «bare» har 
tolerert volden mot undertrykte grupper, har andre direkte opp-
fordret til, oppmuntret til eller lagt til rette for volden. Da Trump 
ba Proud Boys om å «tre tilbake og stå klar», var dette en klar 
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toleranse for gruppens voldelige metoder, men det er ikke like lett 
å argumentere for at det var en oppfordring. 

Det er kun en minimal forskjell mellom «toleranse» for vold og 
«oppfordring» til vold, det er uansett eksklusjonen av den utsatte 
gruppen som muliggjør vold uten konsekvenser eller straff. Effek-
tene av «toleranse for vold» og «oppfordring til vold» er likevel 
svært ulike. En toleranse for vold innebærer at voldsutøvere ikke 
blir møtt med sanksjoner, på samme måte som Trump ikke for-
dømte voldsbruken til Proud Boys. Toleranse for vold tiltrekker 
seg opportunistiske voldsutøvere, mens en direkte oppfordring til 
vold kan drive folk som ellers ikke ville vært voldelige, til å begå 
voldshandlinger. En direkte oppfordring til vold ser også litt an-
nerledes ut. Presidenten i Filippinene, Rodrigo Duterte, har vært 
veldig eksplisitt i sin kommunikasjon og sa blant annet «Hvis dere 
kjenner noen narkomane, kan dere drepe vedkommende selv». 
Enkelte typer oppfordring til vold kan imidlertid påvirke perso-
ner som ellers ikke ville vært voldelige eller tolerert vold, til å ta 
del i voldelige angrep. Dette gjelder spesielt oppfordringer til vold 
som spiller på frykt og hastverk, som for eksempel påstander som 
«Noen må gjøre noe NÅ, før det er for sent og vi mister landet 
vårt». Ved å referere til noen heller enn til politi og militær som har 
som oppgave å beskytte landet vårt, åpner man dessuten for at 
tilfeldige opportunister kan ta oppgaven, uten å si det rett ut. 

Demokratisk og moralsk forfall

Samfunnets sterkeste forsvar mot mobilisering til vold slik det blir 
beskrevet i dette kapittelet, er å dyrke demokratiet, likeverdet og 
respekten for grunnleggende rettigheter. Jo sterkere dette forsva-
ret er, desto mer arbeid må legges ned for å overbevise folk om å 
godta eller følge en oppfordring til vold. Gjennomføring av volds-
handlinger mot utstøtte grupper handler ikke bare om synet på 
de menneskene, men også om viljen og evnen til å gjennomføre 

vold. Grunnleggende trygghet som tilgang på mat, helse og ut-
danning er effektive verktøy for å redusere den generelle viljen og 
evnen til å utøve vold. Det er ikke gitt at de som utøver vold, har 
et dårligere menneskesyn enn de som aksepterer volden. Volden 
kan være motivert av andre faktorer som fattigdom, manglende 
sosialisering og psykisk helse, men hvor oppfordringene gjør den 
utsatte gruppen til et lettvint offer. På den måten kan de få slått 
fra seg uten å bli straffet, eller til og med bli hyllet som helter. For 
å kunne opprettholde en situasjon hvor de er frie til å utøve vold 
uten sanksjoner, er de avhengige av dem som tolerer volden, og 
derfor er begge deler like alvorlig. 

Språkets rolle i denne typen vold er interessant av to grunner. Den 
første er at måten folk snakker om og til hverandre på, avslører 
maktubalanse og ulikheter, så gjennom å være obs på hvordan 
myndigheter omtaler ulike grupper eller personer, kan man også 
avsløre om disse blir ansett som likeverdige og verdifulle borgere. 
Den andre grunnen er at opp gjennom historien har språket alltid 
endret seg i forkant av grov og omfattende vold mot en bestemt 
gruppe. 

Altså kan det se ut som det er 
nødvendig å bruke nedverdigen
de og dehumaniserende språk om 
en bestemt gruppe mennesker for 
å kunne sette i gang omfattende 
diskriminering og vold mot den 
samme gruppen.

For å kunne gjennomføre voldelige angrep mot enkelte grupper 
eller personer basert på deres gruppetilhørighet kreves det betyde-
lig overbevisning og bearbeiding av både synet på «den andre» og 
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synet på en selv som moralsk aktør i tillegg til både voldsvilje og 
toleranse for vold. Overbevisningen må ikke bare oppleves som lo-
gisk, den må også knyttes til følelser og egne personlige erfaringer. 

Med tanke på å forebygge moralsk forfall eller moralsk avkopling 
er noe av det viktigste vi gjør, å verne om likeverdet, både gjennom 
lovverk og gjennom sosiale sanksjoner. Gjennom å legge dette til 
grunn legges det til rette for at ytringsfriheten skal være et verk-
tøy for demokratiet heller enn et våpen mot demokratiet. Det kan 
være vanskelig for borgerne i et samfunn å legge merke til de grad-
vise endringene som skjer med holdningene mot utpekte grupper, 
men klare juridiske og sosiale grenser for hva som er uakseptable 
ytringer, gjør det vanskeligere å nå kokepunktet.

 

dem
okr

atitrusler

vold §
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KAPITTEL 6              
Straffbare ytringer

Vernet om demokratiet og likeverdet er hovedgrunnen til at det 
er bred enighet om at ytringsfriheten har grenser i norsk politikk, 
både på høyre og venstre side. Som vi så i forrige kapittel, er ytrin-
ger som angriper eller reduserer menneskeverdet eller likeverdet, 
en trussel mot det demokratiske samfunnet og fremmer ikke de-
mokrati, sannhetssøken og individets frie meningsdannelse. Noen 
vil si at ord bare er ord og at vi derfor ikke trenger lover for å 
regulere hva som kan sies, men vi kan også tenke oss at ord er en 
form for handling.

I Norge er det ikke lagt ned forbud mot enkeltord og -uttrykk, selv 
ikke ord og uttrykk vi vet er nedverdigende eller utfordrer like-
verdet. Dette er fordi et kategorisk forbud krever en liste med alle 
forbudte ord. Når vi vet at språket endrer seg fortere enn vi klarer 
å oppdatere slike lister og behandle nye lover, kan man rett og slett 
argumentere for at dette er teknisk umulig. Dersom man hadde 
forbudt ordet «soper», kunne det blitt erstattet med et annet ord, 
for eksempel «super», men den innebygde betydningen og assosia-
sjonene ville vært de samme så lenge det peker på de samme nega-
tive holdningene mot homofile. Så lenge holdningene som ligger 
til grunn for de problematiske assosiasjonene eksisterer, er det altså 
ikke nok bare å skifte ut ordene. Hverken hakekors eller IS-flagg er 
forbudte symboler i Norge, selv om mange har tatt til orde for at 

de burde bli det. Det samme gjelder for karikaturtegninger av re-
ligiøse figurer som Buddha, Muhammad og Jesus. Selv om vi ikke 
har lovverk som forbyr spesifiserte ytringer, har vi lover som be-
skriver hvilke typer ytringer som ikke blir beskyttet dersom de ytres 
i det offentlige. Fordelen med ikke å forby enkeltord og -ytringer er 
at man straffefritt kan vise frem hatefulle ytringer i verk som denne 
boken, og at ofre straffefritt kan presentere straffbare ytringer de 
har blitt utsatt for.

Reglene er ikke til for å beskyt
te noens følelser, men for å be
skytte demokratiet og borgernes 
grunnleggende rettigheter.

 

Dette skal sikre rammer for ytringsfriheten som gjør at den kan 
opprettholdes for alle borgerne for alltid.

Vi har gått igjennom hvorfor ytringsfriheten er spesielt viktig for 
dem som fremmer kritikk mot myndighetene og mektige samfunn-
saktører. Muligheten til å ytre seg uten straff gjør at folket kan for-
telle om sine opplevelser og komme med offentlig kritikk, og sørge 
for at myndighetene sikrer deres rettigheter gjennom å søke støtte 
i offentligheten. For å sikre at ytringsfriheten forblir et demokra-
tifremmende verktøy, har vi et lovverk som gjør at man kan straffe 
personer som angriper likeverdet gjennom hatefulle ytringer eller 
trusler. 



74 75



76 77

Hatytringer – paragraf 185

Straffelovens paragraf  185 åpner for å straffe personer som frem-
mer hatefulle ytringer. Hatefulle ytringer er ytringer som truer eller 
forhåner, eller remmer hat, ringeakt eller forfølgelse på bakgrunn 
av etnisitet eller nasjonal opprinnelse, religiøs tilhørighet, homofil 
orientering, funksjonsnedsettelse, eller kjønnsuttrykk. Ytringen må 
altså være rettet mot noen, på bakgrunn av et av de beskyttede 
grunnlagene nevnt over. Dessuten må ytringen være fremsatt i of-
fentlighet eller direkte til den omtalte med formål, altså et ønske, 
om å krenke deres person. 

Disse kravene gjør at man ikke trenger å bekymre seg for å straffe-
forfølges for å snakke om hatefulle utsagn eller symboler, eller for å 
ha kommet med en uheldig kommentar i et privat selskap. 

Men hva betyr egentlig forhåning, forfølgelse og ringeakt? Forhå-
ning og ringeakt er i praksis det samme og betyr at ytreren tillegger 
den han/hun snakker om, negative eller nedverdigende egenska-
per av en viss alvorlighetsgrad. De må knyttes til å nedverdige de-
res menneskeverd, tillegge dem spesielt fiendtlige motiver som ikke 
kan bevises, eller kriminaliserer dem på bakgrunn av hvem de er, 
og ikke av faktiske kriminelle handlinger. Forfølgelse refererer til 
strategien med å kategorisere og identifisere en bestemt gruppe og 
sette inn målrettede tiltak for å nedverdige, dehumanisere eller sa-
botere så de ikke får tilgang til sine menneskerettigheter på samme 
måte som andre. Trusler og truende atferd er også gjort forbudt i 
andre paragrafer i straffeloven. Linjen mellom trusler og hatefulle 
ytringer går på at hatytringer legger til rette for eller oppfordrer til, 
eller har en intensjon om et angrep mot en persons intime sfære. 
Det kan være vedkommendes hjem, kropp eller intime aspekter 
ved personen. Trusler er en advarsel om at denne typen angrep vil 
skje dersom for eksempel offeret snitcher, ikke gjør som angriperen 
sier eller for eksempel er på et spesifikt sted uten beskyttelse.

Retten har selv innrømmet at det kan være vanskelig å skille ha-
tefulle ytringer fra trusler. De har bygget på forståelsen om at be-
skrivelsen av en gruppe som fiender av det norske samfunnet (på 
bakgrunn av deres gruppetilhørighet) kan kvalifisere som tilrette-
legging for angrep på denne gruppen. Dersom det i samme ytring 
blir snakk om faktiske voldshendelser, går det over i en trussel. 

Så kan man stille spørsmål om hvorfor akkurat etnisitet eller na-
sjonal opprinnelse, religiøs tilhørighet, homofil orientering, funk-
sjonsnedsettelse, kjønnsidentitet eller kjønnsutrykk er identifisert 
som at de trenger spesiell beskyttelse? Disse gruppene blir ofte ikke 
regnet som en del av «folk flest» i vårt samfunn i dag, altså er det 
snakk om mindre grupper individer hvilket gjør det lettere å lage 
illusjoner rundt dem. Det er lett å skape fortellinger om hvem de 
er, om grupper av folk som få eller ingen kjenner personlig. 

Dersom en ytring mistenkes å falle under paragraf  185, må det 
først vurderes om ytringen er en del av en offentlig eller politisk 
debatt. Dersom den regnes som en del av den offentlige debatten 
med politisk relevans, er terskelen for å straffe den som har frem-
met en hatefull ytring, høyere. 

Det rasistiske partiet Hvit Valgallianse fra nittitallet ble siktet for 
å ha fremmet hatefulle ytringer og oppfordring til vold. Lederen 
for partiet, Jack Erik Kjuus, kjørte saken helt til høyesterett og ble 
dømt til 60 dagers betinget fengsel og 20 000 kroner i bot. Retten 
anerkjente at de var et demokratisk parti, og at uttalelsene var en 
del av deres partiprogram, og at de derfor i utgangspunktet skulle 
hatt særskilt beskyttelse av ytringsfriheten. Men uttalelsene var så 
grove – de undergravde «ikke-hvites» menneskeverd og oppfor-
dret til vold – at det ikke var beskyttede ytringer. Fordi en del av 
ytringene var rettet mot «ikke-etnisk norske», ble det en utfordring 
for rettsvesenet å anvende paragraf  185 fordi det var vanskelig å 
identifisere akkurat hvilken av de beskyttede gruppene han rettet 
seg mot. Men sett i sammenheng med resten av programmet, som 
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inneholdt uttalelser som rettet seg mot adopterte og barn av par 
med ulik hudfarge, kunne retten tolke at disse uttalelsene kunne 
knyttes til hudfarge. Det kan altså være en utfordring for retten 
å analysere ytringene i tråd med kravene i paragraf  185, selv om 
budskapet er tydelig hatefullt. Denne saken har blitt brukt i etter-
kant for å konkludere med at domstolen har mulighet til å dømme 
hatefulle ytringer selv om de har politisk relevans og er fremsatt i 
en politisk sammenheng.

Et annet eksempel er kvinnen som i 2020 ble dømt for å ha ytret 
«Fandens svarte avkom, reis tilbake til Somalia og bli der din kor-
rupte kakerlakk» til Sumaya Jirde Ali.10 Kvinnen hevdet at hun 
hadde ytringsfrihet til å si dette fordi det var et innlegg i innvan-
dringsdebatten. Dommeren mente at den politiske relevansen var 
for svak til at hun kunne få beskyttelse, og dette inntrykket ble 
forsterket av at hele kommentarfeltet hvor ytringen ble fremsatt, 
bar preg av hatefulle personangrep. Kvinnen ble dømt til 24 dager 
betinget fengsel og en bot på 25 000 kroner.

Utover politikk er religion et annet tema som alltid har vært 
gjenstand for offentlig debatt. Politikk har historisk vært tett sam-
menvevd med religion (kristendommen her i Norge), og religiøse 
institusjoner må derfor kunne stilles til ansvar for å sikre at alle 
borgerne har religionsfrihet og frihet til å utfordre egen eller an-
dres religion, samt forlate eller bytte religion. Her må man altså 
huske at retten til religionsfrihet er like viktig som ytringsfrihet. 
Derfor har ytringer som omhandler religion, også særskilt beskyt-
telse under ytringsfriheten. Samtidig er religiøs tilhørighet presen-
tert som et beskyttet grunnlag i paragraf  185. Loven beskytter alt-
så både religiøse mennesker og mennesker som kritiserer religion. 
Så lenge man klarer å skille religionskritikk fra hets og hat mot 
religiøse, så er ikke dette en motsetning. Religionskritikk er kritikk 
av teologi eller religiøs praksis. Det kan være påstander som for 
eksempel «hijab er ikke påkrevd i islam», det er en påstand som 
kan diskuteres og argumenteres for eller imot på saklig grunnlag 

basert på kunnskap om og tolkninger av islam og menneskerettig-
heter generelt. Hets og hat mot religiøse er derimot nedverdigende 
eller krenkende ytringer om menneskene som tror. Nedverdigende 
ytringer rettet mot religiøse mennesker reflekterer typisk en ned-
gradering av deres intellektuelle eller moralske egenskaper, for 
eksempel «Gode muslimer voldtar i et epidemisk omfang i hele 
Vesten11». Krenkende ytringer har ofte som mål å innskrenke den 
andres religionsfrihet, for eksempel «Det skulle ikke vært lov å gå 
med hijab, det er bare å dra den av dem hvis du får muligheten». 
Det er altså kun der hvor det er menneskene som angripes og ikke 
religionen, at retten kan vurdere å anvende paragraf  185. Skil-
let mellom religionskritikk og hets mot religiøse ble understreket i 
høyesterett i en sak om en mann som hadde skrevet flere kommen-
tarer i Facebook-gruppen «Fædrelandet viktigst» i 2017. Mannen 
ble frikjent for påstanden «Fordømrade svineri denne satans islam 
kulten», men dømt for «det er vel bedre at vi fjerner disse avsky-
elige rottene fra jordens overflate selv tenker jeg».12 Her ser man 
tydelig at religioner ikke har beskyttelse, mens menneskene skal 
beskyttes. Mannen ble idømt en bot på 12 000 kroner. En tidligere 
dom fra 1981 handler om en kvinne som delte ut løpesedler som 
inneholdt nedverdigende utsagn om muslimer og kritikk av mus-
limske stater og norsk innvandringspolitikk.13 Da understreket ret-
ten at «Uansett hvilke forbehold man måtte ha overfor islam som 
religion [må vi] reagere mot en slik fordømmelse av medlemmer i 
et trossamfunn for at de praktiserer sin grunnlovsfestede rett til fri 
religionsutøvelse». 

Når domstolene skal vurdere om de skal straffeforfølge etter pa-
ragraf  185, må de også demonstrere at ytringene må være av 
«kvalifisert krenkende karakter», hvilket betyr at de må oppfordre 
til eller støtte «integritetskrenkelser», eller at ytringene innebærer 
en «grov nedvurdering av en gruppes menneskeverd». Dyreme-
taforer blir stort sett anerkjent som en taleform som er kvalifisert 
krenkende, og det samme gjelder ulike versjoner av n-ord (neger 
og nigger).14 En høy terskel for hva som kan straffes under para-
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graf  185, skal sikre at paragrafen ikke blir et verktøy for å beskytte 
sårede følelser, men en lov som skal garantere beskyttelse av li-
keverdet. Retten har også etablert praksis på å vurdere nivået av 
regelmessighet og hyppighet, altså å sjekke om krenkende omtale 
av enkelte personer eller enkelte grupper er organisert og gjenta-
kende. I så tilfelle er det lettere å anvende paragraf  185.

Kvalifisert krenkende ytringer kan likevel nyte ytringsfrihetens 
vern mot straff dersom ytringen «må anses som et uttrykk for reli-
gionskritikk»15, og her legger retten vekt på om kritikken er frem-
satt i en setting som er ansett som en del av den offentlige debat-
ten. Som for eksempel en politisk demonstrasjon foran Stortinget. 
I 2018 ble en kvinne som tilhører den muslimfiendtlige organi-
sasjonen SIAN (Stop Islamifiseringen av Norge), tiltalt for hate-
fulle ytringer etter å ha demonstrert foran Stortinget. I en appell 
kalte hun muslimer for «morderzombier» og «seksualpredatorer», 
hun advarte også mot «tilbakestående kulturer» fra Midtøsten og 
Afrika, ville «frigjøre muslimske jenter» og etterlyste selskap fra 
alle «frihetselskende muslimer». Hun ble frikjent for tiltalen om 
hatefulle ytringer på grunnlag av at ytringene handlet om norsk 
utenrikspolitikk, var fremsatt foran Stortinget, altså rettet mot rik-
tig aktør, og fordi hun refererte til undertrykte muslimske jenter og 
frihetselskende muslimer som er kontraster til «morderzombier» 
og «seksualpredatorer». Denne kontrasten gjorde altså at retten 
ikke kunne konkludere med at hun fremmet et ensidig bilde av 
muslimer som presenterte en grov nedvurdering av deres mennes-
keverd. Konklusjonen ble at appellen i sin helhet var beskyttet av 
ytringsfriheten.

Trusler

Ord og ytringer som er truende, 
forårsaker mye frykt og spennin
ger for personene som blir truet. 

Hvis noen sier «jeg knuser deg hvis jeg ser deg på gaten igjen», er 
sjansen stor for at du ville blitt så påvirket at du ville oppført deg 
annerledes enn du vanligvis gjør. For noen betyr dette at de ville 
blitt mer voldelige og angrepet i selvforsvar, for andre betyr det at 
de ville ringt politiet, mens andre igjen ville låst seg inne hjemme 
hos seg selv. Trusler har et enormt skadepotensial, også i de tilfel-
lene hvor det aldri blir mer enn ord som ytres for å skremme noen 
andre.

En av beskyttelsene staten har satt inn for befolkningen som hel-
het, er beskyttelsen mot trusler, og faktisk er det den taleformen 
som oftest leder til dom. Dette er delvis fordi trusler blir krimi-
nalisert under flere ulike paragrafer i straffeloven, men også fordi 
trusler blir regnet som vold. Straffelovens paragraf  26316 er et ge-
nerelt forbud mot å fremsette trusler, og brudd på denne paragra-
fen kan dømmes til fengselsstraff i inntil ett år. Vi har allerede gått 
gjennom at trusler også er kriminalisert under § 185, men mens 
§ 185 er en paragraf  under «vern om den offentlige ro, orden og 
sikkerhet», er § 263 plassert under «vern om den personlige fred 
og frihet». Dette betyr at § 185 er vedtatt med den hensikt å sette 
en grense for ytringsfriheten, mens for eksempel § 263 og andre 
paragrafer om trusler er vedtatt med hensikt å beskytte ofre mot 
trusler og bare har som bieffekt at det berører ytringsfriheten. 
Mens § 185 knytter seg spesifikt til saker som omhandler de fem 
diskrimineringsgrunnlagene oppgitt i paragrafen, beskytter § 263 
hele befolkningen. 

Andre paragrafer i straffeloven omhandler bestemte sammenhen-
ger og former for trusler, som for eksempel paragraf  264, forbudet 
mot grove trusler, som kan straffe brudd med inntil tre års fengsel, 
paragraf  115, forbudet mot trusler mot de høyeste statsorganenes 
virksomhet, som kan straffe brudd med inntil ti års fengsel, og pa-
ragraf  117, forbudet mot trusler mot viktige samfunnsinstitusjo-
ner, som kan straffe brudd med inntil seks års fengsel.
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I disse paragrafene defineres en trussel som ord eller handling (el-
ler begge deler) som rettes mot noen, og som blir ytret i en sam-
menheng som er egnet til å fremkalle alvorlig frykt. Her ser vi at 
forståelsen er at skillet mellom ord og handling er veldig lite når 
det kommer til trusler. Formuleringen i paragraf  263 er at trusler 
kan bli utført «enten gjennom ord eller gjennom handling». Dette 
betyr at det å si at man har med et våpen og vil bruke det om nød-
vendig, kan bli like hardt straffet som det å vise at man har med et 
våpen. Det er likevel ingen automatikk i at handlingene alltid ville 
fått like lange fengselsstraffer. Ut ifra dette kan vi anta at staten 
anerkjenner eller uttrykker at truslene kan ha samme effekt som 
volden det trues med. Dette er viktig å være obs på ettersom alle 
reagerer ulikt på trusler om vold. Noen vil bøye seg og tie dersom 
den som truer, sier de skal tie. Andre ville ikke tiet på grunn av 
truslene, men kanskje dersom de hadde blitt banket opp. Noen 
hadde heller ikke tiet om de hadde blitt banket opp. Fordi folk rea-
gerer så ulikt, er det viktig å ta de verbale truslene på alvor.

En annen del av forståelsen er at trusselen må ytres i en slik situa-
sjon og på en slik måte at den er egnet til å fremkalle alvorlig frykt. 
Man kan tenke seg at dersom noen gjennomfører en prank ved å 
storme scenen på et 8. mars-arrangement iført kamuflasjeutstyr og 
med en stor ryggsekk og rope «GI MEG EN JOMFRU ELLERS 
SPRENGER JEG DERE», vil dette kunne straffes, selv om ved-
kommende aldri hadde noen plan om å «smelle» til. Mens hvis du 
har en konkurranse med en venn og sier «Jeg skal knuse deg» idet 
du vinner, så vil ikke det forstås som en trussel. Når det kommer 
til spørsmål om situasjonen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt, 
handler det ofte om motivet er troverdig, og om den som blir truet, 
blir satt i en sårbar posisjon. Kvinnehat, rasisme og homofobi er 
kjente motiver som vi vet blir brukt til å ta liv, og derfor er de egnet 
for å skape reell frykt hos dem som blir truet. Vi vet også at sjalusi, 
hevn og økonomisk gjeld er motiver som går igjen i voldssaker, 
sånn sett er disse også egnet til å skape frykt hos mottakeren. 

Myndighetene har altså for
søkt å skape en balanse mellom 
ytringsfriheten som grunnleg
gende rettighet og vern av sår
bare grupper gjennom å forankre 
ytringsfriheten i grunnloven og 
å kriminalisere trusler og hate
fulle ytringer i straffeloven.
 

Ytringsfriheten i grunnlovens paragraf  100 sikrer din rett til å ytre 
deg uten at staten skal gripe inn mot deg, mens straffelovens pa-
ragraf  185 gir staten mulighet til å gripe inn på vegne av deg og 
demokratiet hvis noen bruker sin ytringsfrihet til å spre hatefulle 
ytringer. 

Karikaturer og blasfemiparagraf

I 1980 nektet NRK å vise Monty Pytons religionssatiriske film 
«Life of  Brian», laget av humorgruppen Monty Pyton. Begrun-
nelsen var nettopp at de var redde for at den ville komme til å 
«krenke folks religiøse følelser». I dag ville vi nok kalt dette sensur 
og overfølsomhet, for Norge har siden det smykket seg med å være 
et land hvor religionskritikk, satire og karikaturer står sterkt. 

Frem til 29. mai 2015 hadde Norge faktisk en paragraf  142 for 
blasfemi. Det var ved lov forbudt å offentlig forhåne eller vise 
ringeakt for noen «trosbekjennelse» eller mot religiøse samfunns 
«troslære eller gudedyrkelse». Det var altså ikke Gud som skulle 
vernes, men den enkeltes religiøse følelse og en religions grunn-
leggende forestilling om det som er hellig. Formålet var å verne 
om den frie trosutøvelse, som også er en menneskerett. Loven ble 
opprettet i 1902, og den siste saken som ble kjørt for rettsappara-



88 89

tet, var i 1934. Den var dermed en såkalt sovende paragraf  i over 
åtti år, frem til den ble avskaffet i 2015. Siden avskaffelsen har 
debatten om behovet for en slik paragraf  dukket opp igjen med 
jevne mellomrom, men det er ikke politisk vilje til å gjeninnføre en 
slik paragraf. Det er også beviselig vanskeligere å opprettholde en 
blasfemilov i et multireligiøst samfunn da én gruppes religionsutø-
velse kan oppfattes som blasfemi av andre religiøse grupper. 

Året 2020 var et spesielt år på mange måter. Det var året da en 
18 år gammel fransk-tjetjensk mann valgte å halshugge læreren 
Samuel Paty i en forstad utenfor Paris som straff for at han hadde 
vist karikaturer av profeten Muhammad i undervisningen. I et-
terkant gikk debatten om karikering av profeten Muhammad og 
ytringsfrihet hardt for seg i både norsk og internasjonal presse. 
Det sies at et bilde sier mer enn tusen ord, og derfor må vi aner-
kjenne at bilder og symboler også er kraftfulle ytringer. Symbol- 
og bildebruk regnes også som ytringer og skal tolkes etter samme 
prinsipper som skriftlige eller muntlige ytringer. Dessuten har kari-
katurer og satire en lang historie som effektive medier for maktkri-
tikk. Gjennom å karikere kjente politikere og andre innflytelsesrike 
personer kan tegneren undergrave deres autoritet og legitimitet og 
rette kritikk på en måte som mange stiller seg bak. Ikke bare fordi 
de er overbevist, men fordi de ønsker å være med på latteren, ikke 
være den som blir ledd av. 

Humor er som andre ytringer et 
verktøy for maktkritikk når den 
blir anvendt mot mektige perso
ner, men kan også være trakas
serende og nedverdigende når den 
blir brukt mot personer som har 
mindre makt eller tilhører en 

stigmatisert gruppe. Maktforhol
det er helt sentralt her, og kan 
illustreres med bruken av gal
genhumor. 

Personen som skal henges på galgen, kan vitse om situasjonen eller 
om tilskuerne uten at det spiller noen rolle. Det blir veldig anner-
ledes om publikum begynner å vitse om at personen på galgen 
straks er død. Karikaturer har blitt brukt av folk som har vært 
undertrykket og forfulgt, for å latterliggjøre dem som har makten. 
Men myndigheter og innflytelsesrike mennesker og nettverk har 
også lenge brukt karikaturer til bygge opp om negative, nedver-
digende og dehumaniserende forestillinger om utpekte grupper. 
Karikaturer kan ikke klassifiseres som bra eller dårlig på generelt 
grunnlag, fordi alle karikaturer er forskjellige, akkurat som alle 
ytringer er forskjellige. Noen fremmer legitim kritikk mot offent-
ligheten, andre er en form for angrep gjennom latterliggjøring av 
individer eller utpekte grupper.

I Norge er karikering av profeten Muhammad beskyttet av den 
juridiske ytringsfriheten. Et fåtall mener likevel at det er uaksepta-
belt, og at det burde bli møtt med sosiale eller juridiske sanksjoner. 
Andre mener derimot at slike karikaturer og blasfemi er maktkri-
tikk17 og dermed innenfor kjernen av hva som skal beskyttes av 
ytringsfriheten. Argumentene i Norge spenner fra «dette må de 
[muslimene] tåle» og «blasfemi er maktkritikk» til «karikaturer 
som fremstiller profeten som terrorist, gjør at muslimer blir ansett 
som terrorister». 

For muslimer kan karikaturtegningene oppleves både som en for-
akt for noe som er hellig for dem, men også som en generell yd-
mykelse av dem som gruppe og som troende individer. I en norsk 
politisk sammenheng spiller det også en rolle at disse karikaturene 
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typisk blir forherliget og sirkulert i ekkokamre som dyrker ulik-
heten mellom muslimer og befolkningen ellers, på bekostning av 
likeverdet. Argumentet om at «De må tåle å se disse karikaturene», 
baserer seg på en forståelse av at ytringsfriheten, går så langt som å 
sikre å ha rett til et publikum. Dette er et av de sentrale spørsmåle-
ne i ytringsfrihetsdebatten, for selv om alle har lov til å ytre seg, be-
tyr ikke dette at alle mediehus forplikter seg til å trykke alle bidrag 
som kommer inn. Et annet og viktig element som karikaturstriden 
belyser, er at enkelte grupper ikke anser norske muslimer som like-
verdige norske borgere. De ser på all motstand mot karikaturene 
som et bevis på snikislamisering. Fortellingen om at alle som støt-
ter ytringsfrihet må forsvare karikaturer av profeten Muhammed, 
fremmer en forståelse av at man enten må forsvare ytringsfriheten 
eller islam. Logikken legger altså et press på publikum til å velge 
side, islam eller ytringsfrihet. Når ytringsfriheten i tillegg knyttes 
veldig tett til det å være norsk, altså at det er en norsk kjerneverdi, 
settes det nesten som et premiss for å være norsk. Dette styrkes av 
påstander som «I Norge har vi ytringsfrihet, derfor må alle som 
vil kalle seg norske, også tåle (eller kanskje til og med forsvare) 
karikaturtegninger». På den måten uttaler de seg som at merkelap-
pen «norsk» er noe de eier og derfor kan dele ut og trekke tilbake 
overfor andre etter regler som de lager selv, på helt udemokratiske 
måter. 

Hvis vi skal anvende det vi vet om hvilke uttalelser som faller under 
paragraf  185, må de karikerte være karikert på bakgrunn av sin 
tilhørighet til et av de beskyttede grunnlagene (etnisitet, nasjonale 
opprinnelse, hudfarge, homofile legning, funksjonsnedsetting eller 
transkjønnethet). Når det er snakk om såkalte Muhammad-kari-
katurer, vet vi med sikkerhet at disse ikke bygger på ekte bilder av 
ham, ettersom dette ikke eksisterer. Dette gir grunn til å konklu-
dere med at de fleste tegninger av Muhammad er basert på en 
eller annen form for arabisk stereotypi. Disse er ikke knyttet til 
abstrakt religion, de er knyttet til de stereotypiske trekkene til en 
folkegruppe. Et kjapt googlesøk på «Muhammad Charicatures» 

viser et overveldende antall karikaturtegninger som rangerer fra 
klare fremstillinger av profeten med en bombe i hatten, til genera-
liserte karikaturer som skal forestille en Muhammad som er trist 
fordi han blir så misforstått, til generelle karikaturer av muslimske 
stereotypier. Når man ser disse karikaturene opp mot hverandre, 
er det liten forskjell mellom fremstillingen av stereotype «ordinære 
muslimer» og fremstillingen av profeten Muhammad. Dette gjør 
at det er mulig å tolke at mange av karikaturene av profeten Mu-
hammad blir assosiert med helt vanlige muslimer. Det vi vet, er at 
selv om det er et stereotypisk element i denne ytringen, må det ses 
i sammenheng med resten av tegningen og sammenhengen den 
blir fremsatt i. I tidligere saker har vi sett at grov og stygg omtale 
av beskyttede grupper er beskyttede ytringer hvis de fremmes i en 
sammenheng som er ment som maktkritikk og religionskritikk i 
forbindelse med offentlig debatt. 

Bekymringen knyttet til debatten rundt karikaturene og sirkulerin-
gen av karikaturer i Norge er at dette kan føre til økt stigmatisering 
og polarisering. Det reiser også interessante spørsmål om hvor mye 
kunnskap man må ha selv for å kunne diskutere teologi, hvem kri-
tikken skal rettes mot, og hvem man kan kreve svar fra. 

Selv om karikaturer av hellige 
figurer er lovlig, er det viktig 
at vi diskuterer hvor våre sosia
le grenser skal og burde gå. 

Avslutning

Ytringsfriheten er en ufravikelig del av et demokratisk frede-
lig samfunn. Uten ytringsfriheten mister vi muligheten til å løse 
konflikter gjennom debatt og dialog, og da må konflikter løses på 
andre og mindre gunstige måter. For at ytringsfriheten skal være 
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fredsbyggende, må det likevel passes på at den ikke blir misbrukt 
mot enkelte borgere eller grupper av borgere, enten det er fra 
myndighetene eller innbyggere. Det er også folkets ansvar å være 
våkne og passe på at myndighetene gjør jobben sin, at de ikke 
misbruker ytringsfriheten, og at de gjør nok for å sikre borgernes 
rett til å ytre seg. 

Norge er et land med en raus ytringsfrihet og høy terskel for statlig 
inngripen, men samtidig er vi et land med usedvanlig sterk sosial 
kontroll.18 At vi har såpass sterk sosial kontroll, gjør at vi kan sto-
le på at folk vil korrigere hverandre når uakseptable ytringer blir 
fremsatt offentlig, og at vi dermed ikke trenger et veldig omfatten-
de lovverk som regulerer ytringsfriheten. Ytringsfrihetskommisjo-
nen konkluderte med at vi har en opplyst offentlighet, og med det-
te mener de at borgerne i landet vårt har kompetanse og kunnskap 
som gjør at de er i stand til å delta i debatter, utveksle meninger og 
uttrykke sine erfaringer og perspektiver.19 Vi har også gode materi-
elle forutsetninger for å kunne tåle ganske ytterliggående ytringer, 
vi har lite desperasjon og fattigdom, noe som er medvirkende til at 
vi har et generelt lavt voldsnivå. 

Det er likevel urovekkende at bildet av at Vesten er i konflikt med 
islam er såpass utbredt. Det gjør at ytringer som kan brukes til å 
forsterke eller avvise dette bildet, har potensielt større skadepoten-
sial. Den påståtte konflikten har vært motiv for flere voldshandlin-
ger fra både jihadister og høyreekstremister, og har ligget til grunn 
for terror mot og drap på norske barn, unge og voksne. Derfor 
kan vi konkludere med at denne typen ytringer har et stort skade-
potensial. De fleste er enige i at voldshandlingene er uønskede, vi 
har et sterkt lovverk for å straffe dem som begår denne typen vold, 
og et sterkt forebyggingsapparat for å hindre at volden i det hele 
tatt skjer. Det er større uenighet om hvorvidt de hatefulle ytringe-
ne er ønskede eller uønskede, men det er økende enighet om at 
forebygging av hatefulle ytringer må bli en del av den generelle 
forebyggingen av hatmotivert vold og terrorisme. Gjennom boken 

har vi sett hvor komplekst spørsmålet om ytringsfrihet er, og da er 
det også lettere å forstå at vi er nødt til å ta i bruk flere verktøy enn 
bare dem vi har i den juridiske verktøykassen. 

Både en liberal og en konservativ juridisk ytringsfrihet kommer 
med en pris, og vi må spørre oss selv hva vi er villig til å betale for 
å leve i et demokratisk og fredelig samfunn. Snakker vi for mye 
om ytringsfrihet og for lite om utdanning, kildekritikk og det å 
bekjempe ulikhet?

Er konklusjonen fra 1999 om at Norge har en opplyst offentlighet 
som evner å korrigere hverandre, og at vi derfor har råd til å ha et 
liberalt lovverk rundt ytringsfrihet, fortsatt gyldig i dag?

ytringsrom, demokrati, kren-
kelse, beskyttelse, hets, men-
neskerettigheter, , trusler, 
inkludering, ekkokammer, 
følelser, vold, lovverk, ansvar
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