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FÖRORD 

Vägen fram till denna punkt i tillvaron har varit långtifrån rak, främst ur hälso

mässigt perspektiv har den varit knagglig. Envisheten har stundtals varit en driv

kraft, men också en fiende, då det är lätt att vilja betydligt mer än vad man orkar. 

Sedan jag blev doktorand vid Tema Kommunikation, Linköpings universi

tet, har den tekniska utvecklingen rusat iväg och Internet utgör idag ett naturligt 

inslag i vardagen. Borta är de kladdiga trögflytande tip-ex flaskorna, istället har v i 

fullt med hjälpmedel i datorn, så lätt åtkomliga att vi kan fortsätta redigera ett arbete 

i a ll evighet. .. 

Många människor har funnits omkring mig och dessa har på olika sätt 

bidragit till att arbetet fortskridit. Hoppas att ingen känner sig förbisedd även om 

inte alla namn nämns här. Stort och varmt tack till er alla! 

Jag vill hjärtligt tacka Yvonne Wrern, som varit min huvudhandledare 

under lång tid. Hennes ständiga optimism, breda kunnande och medmänskliga stöd 

har varit mycket värdefullt. Tack även till hennes efterföljare, min nästa handledare, 

Martin Kylhammar, samt till Lars-Christer Hyden och Per Linell vid Tema Kommu

nikation, Linköpings universitet. Ett extra tack till Lena Levin som på ett ambitiöst 

sätt läst och givit värdefulla kommentarer till artikel 2. Jag är också tacksam för de 

välgenomtänkta synpunkter som Per-Anders Forstorp, KTH, bidragit med. 

På Temainstitutionen vill jag tacka alla doktorand- och arbetskamrater för 

spännande och trevliga möten. Mina reskarnrater, främst Pia Biilow, på de många 

turerna mellan Jönköping och Linköping, tack för alla informella "seminarier" som 

vi avverkat under vägen. Till Marita Wiktorsson som tidvis utgjort min länk till 

temainstitutionen, tackar jag för detta värdefulla stöd. 

Den person som gjort vägen framkomlig till denna punkt, genom sin klok

het och sin förmåga att se möjligheter istället för hinder och frnstration är Thina 

Chaib vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Hon har på ett 

mycket aktivt och förnämligt sätt trä tt in i rollen som biträdande handledare - mitt 

hjärtligaste tack. 

Avslutningsvis, ett stort tack till Högskolan för lärande och kommunikation 

i Jönköping, som erbjudit m ig en trivsam arbetsplats med många inspirerande 

människor. 

Jönköping i november 2005 

Maria Mattus 
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DE LÄNKADE ORDE 

KAPITEL 1 Introduktion 

Vad är det som gör a tt den ofta så eftersträvansvärda yttranclefriheten, när den nu i 

så stor utsträckning blivit förverkligad på Internet, ger upphov till så mycket debatt 

och oro? Denna fråga har till stor del varit vägledande i det här arbetet och styrt in 

det på en väg fylld av paradoxer, motsättningar och di lemman. 

l grnnd och botten är yttrandefrihetsproblematiken klassisk och har egent

ligen inte så mycket att göra med Internet - denna gång är det dock Internet som 

återuppväcker debatten och synliggör spänningsfälten. Varje gång nya medier upp

står, och vårt sätt att kommunicera och förmedla information riskerar att påverkas, 

blir människor skeptiska. Vi har sett fenomenet i samband med etableringen av 

medier som fi lm, radio och television (Justi s- og politidepartementet, 1999, s. 11 ) . 

T idlösheten gör inte fenomenet mindre intressant och idag kan vi bara spekulera om 

vad som i framtiden kommer att göra att samma debatt väcks till liv igen, kanske 

sker det mycket snart. 

Den inledande frågan leder i förlängningen in på yttrandefrihetens konse

kvenser, bland annat avseende mediets och informationens trovärdighet. Eftersom 

Internet huserar en blandad skara aktörer bör vi reflektera över vem som bär ansva

ret för informationen och för användningen av den. Vem kan användaren lita på och 

hur långt sträcker sig det egna ansvaret? 

Internet är ett kraftfullt medium - och ett spännande fenomen - som möj

liggör o lika kommunikationsformer, uppfyller olika behov och erbjuder funktioner 

som kan användas i många olika sammanhang. Här går a tt se en slags elektroniskt, 

eller digitalt, konstruerad parallellvärld där det mesta finns och är tänkbart. 

Med sitt stora utbud av information har Internet alltmer blivit ett fenomen 

som vi behöver kunna förhålla oss till och många gånger också kunna förl ita oss på. 

Den skepticism riktat mot Internet - befogad eller obefogad - som cirkulerar håller 

diskussionen om det fr ia ordets vara eller inte vara vid liv. Yttrandefrihet och 

Internet kan studeras utifrån många olika perspektiv. De sidor som berörs i det här 
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arbetet kan bidra till ökad förståelse för hur fenomenet kan diskuteras både specifikt 

och övergripande. 

Syfte 

Syftet kan delas upp i ett övergripande som avser att problematisera yttrandefriheten 

ur ett allmänt perspektiv, och ett mer specifikt i avsikt att utforska aspekter av ytt

randefrihet relaterad till Internet. 

Den teoretiska bakgrunden, kappan, syftar till att, å ena sidan, visa hur 

yttrandefriheten har en allmän sida som inte är bunden till en speciell tid eller till ett 

speciellt medium, och å andra sidan, öka förståelsen för varför Internet nu, kanske 

mer än något annat medium, medverkar till att lyfta fram frågorna om yttrandefrihet 

i ljuset. Det finns sidor av Internet, exempelvis strukturens uppbyggnad med hyper

text, anarkin, samt den extrema heterogeniteten avseende aktörer, åsiktsföreträdare 

och kulturella värderingar på en och samma arena, som gör yttrandefrihetens förut

sättningar förhållandevis speciell. 

De två artiklar, som ingår i arbetet, anknyter till det övergripande temat 

yttrandefrihet och Internet, men med olika infallsvinklar: 

Den första artikeln' bygger på en retoriskt inriktad textanalys, som under

söker hur två aktörer med mycket olika bakgrund, förutsättningar och åsikter agerar 

och interagerar på samma arena, Internet. Den ena webbplatsen, Levande historia, 

har en seriös regeringsstödd aktör bakom sig och den andra, Sann historia, är en 

historierevisionistisk plagiator. Utan ömsesidig vilja sker interaktion på flera plan. 

Artikeln fokuserar på Internets struktur och innehåll - på den dialog som möjliggörs 

av hypertextstrukturen. Konsekvenser av heterogeniteten lyfts fram, inte minst att 

även små förändringar i en text kan bidra till betydelseförskjutningar som gör inne

hållet mycket annorlunda. 

Den andra artikeln2 utgår från en innehållsanalys av dagspressartiklar, och 

avser att fånga upp och undersöka en mediediskurs i dagspressen relaterad till 

yttrandefrihet och censur på Internet. Här är utgångspunkten att försöka identifiera 

vilka beskrivningar av innehållet på Internet som möter oss i nyhetsmedierna, i detta 

fall dagspressen, och förstå varför just dessa används i debatten. Mediernas roll som 

opinionsskapare, i detta fall avseende yttrandefriheten på Internet, diskuteras. 

Artiklarna sammanfattas i kapitel 5. 

1 The Hypertextual Dialogue between Living History and True History. Two perspectives from the World 

Wide Web on the Holocaust. Publicerad i Nordicom Revicw. vol. 21, nr. 2, 2000, s. 329-346 . 
2 Freedom of speech on the Internet? A Media Discourse in Swedish Newspapers. Ännu ej publicerad. 
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Ett kommunikativt perspektiv 

Internet går att beskriva som en arena för information och kommunikation. På denna 

arena kan en rad kommunikativa skeenden identifieras, bland annat sett utifrån an

vändare, innehåll och struktur. 

Kommunikation3 handlar om utbytet av meddelanden och skapandet av 

(delvis) delad förståelse mellan människor. Kommunikation kan ske direkt eller 

indirekt, det sistnämnda med stöd av olika tekniska hjälpmedel. Den indirekta, e ller 

medierade, kommunikationen är antingen synkron eller asynkron. I det senare fallet 

finns en viss fördröjning i tid. Ursprungligen var betydelsen av medierad kommu

nikation främst förknippad med att transportera människan från ett ställe till ett 

annat, idag handlar det ofta om blixtsnabb överföring av tecken och koder, bland 

annat i digital form. 

Inom kommunikationsvetenskapen förekommer bland annat de grund

läggande synsätt som kallas för processkolan och den semiotiska skolan. Det först

nämnda perspektivet framhåller kommunikation som överföring av information eller 

meddelanden, det andra ser kommunikation som skapande och utbyte av betydelser 

(Fiske, 1997). Ytterligare ett möjligt synsätt utgår från kommunikationen som dialog 

där kommunikationen är en "mellanprocess" som utmynnar såväl i delad kunskap 

som delad förståelse för det aktuella objektet (Linell, 1998). Både den semiotiska 

skolan och dialogteorin betonar aktörernas - traditionellt sett kallade för sändare och 

mottagare - aktiva medverkan och delaktighet vid skapandet av betydelse. Synsätten 

tar även hänsyn till kontextens inverkan och betydelse. 

Yttrandefriheten - möjligheten att kunna yttra sig - förutsätter ur ett 

kommunikativt perspektiv att det finns både sändare och mottagare (kan även kallas 

producenter och konsumenter eller upphovsman/författare och läsare/användare) att 

någon ger upphov till yttrandet och någon tar emot det. Om mottagare saknas, och 

ingen lyssnar, fär inte yttrandet eller uttrycket någon betydelse oavsett hur högt man 

ropar eller hur fet stil man använder. Att yttrandefriheten förutsätter mottagare kan 

verka som en truism, men är i praktiken inte lika självklart. Dagens informations

utbud är enormt och många yttranden riskerar att försvinna i mängden utan någon 

respons eller några reaktioner. Även om ett yttrande existerar på Internet så är det 

inte nödvändigtvis ett budskap som når fram. Om sändare saknas, e ller om någon 

form av reglering hindrar närvaron av vissa uttryck eller synsätt, kommer de konsu

merande att antingen bli utan eller ha ensidig och tendentiös information att tillgå. 

3 Från latinets communicatio (ömsesidigt utbyte), communicare (göra gemensamt), samt communis 

(gemensam, allmän, offentlig). 
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Sändare och mottagare behöver inte vara ömsesidigt närvarande, medvetna om 

varandra eller ens existera i samma tid - de spår som vi lämnar efter oss idag kan, 

om tillgängligheten inte går förlorad, kommunicera med människor i framtiden. 

Yttrandefriheten utgår från två motsatta funktioner: A ena sidan, friheten att 

lämna information och uttrycka tankar, åsikter och känslor, och å andra sidan, fri

heten att inhämta och ta emot information. Det senare kan också kallas för informa

tions.frihet'. Yttrandefrihetens värde, likväl som kommunikationens kvalitet, ligger i 

dynamiken mellan de två samspelande sidornas möjlighet till utt1yck och intryck? -

som framhåller människan både som sändare och mottagare, det vill säga både som 

producenter och konsumenter. Den kommunicerande individen kan också ses som 

aktör, ett begrepp som även innefattar organisationer, företag, institutioner och 
myndigheter med flera. Begreppen som avser att beskriva dem som kommunicerar 

är dessvärre ofta otillräckliga och kan upplevas som dåligt anpassade för dagens 

mediesituation. 

I mötet mellan människor, när vi kommunicerar genom språket eller genom 

användandet av andra tecken och symboler, uppstår dialogen, karaktäriserad av 

interaktion och ömsesidighet. Dialogen förutsätter att de som kommunicerar är 

aktiva medskapare och skapare till betydelse. 

Processkolan hävdar en monologistisk uppfattning som utgår från att 

människor agerar, tänker och kommunicerar utifrån stabila kontextuella faktorer/ 

egenskaper. Dialogteorin, däremot, ser kontextens inverkan på människors kommu

nikation - meningen är inte bestämd i förväg utan uppstår eller utvecklas genom 

kommunikationsprocessen. Varje kommunikativ handling är dels situationsspecifik, 

dels beroende av andra handlingar - ett yttrande utgör en respons på tidigare 

yttranden, men påverkas även av det svar som förväntas följa. 

Minsta lilla förskjutning gällande förutsättningar, symmetri , makt och kon

troll inverkar på dialogen och riskerar att ge upphov till frustration. Att någon tar 

emot våra uttryck, exempelvis genom att läsa eller lyssna, är viktigt. Störst inflyt

ande har vi när vi får och kan yttra oss, och när det samtidigt finns människor som 

frivilligt, öppet och intresserat tar emot vårt yttrande - i den bästa av situationer får 

vi en rak respons som är ärlig, utvecklande och övertygande. 

Begreppet kommunikation kan också definieras som "social samverkan 

med hjälp av meddelanden" (Fiske, J 997, s. 17). Det sociala utbytet ligger till grund 

'Mediegrundlagsutredningen (2001 , s. 90) definierar yttrandefriheten som "frihet au i tal, skrift eller bild 

eller på annat säll meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor", och infonnationsfrihet 

som " fri het att inhämta och mouaga upplysningar samt att i övrigt taga del av andras yttranden" . 
5 Engelskans expression och impression visar med samma tydlighet dessa två samspelande sidor. 
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för de olika kulturer och subkulturer som omger oss. Kulturen betecknar en kompli

cerad helhet av värden/värderingar som kännetecknar och avskiljer en grupp eller ett 

samhälle från ett annat. Det kan röra sig om faktorer som språk, historia, traditioner, 

struktur, politisk grund samt värdesystem som förmedlas till individen i samband 

med socialisationen främst under uppväxttiden. l denna socialisationsprocess spelar 

medierna en viktig roll (Watson & Hill, 2000). "Ku lturer består av kommunikations

processer", anser Castells (2000, s. 376), och förklarar vidare att kulturen i grunden 

handlar om produktion och konsumtion av tecken. 

Mediernas bild av ett fenomen medverkar till att forma vår kultur och våra 

vardagsföreställningar. De val och vinklingar som förekommer i medierna avhandlas 

människor emellan vid de vardagliga samtalen och bidrar på så vis till a tt abstrakta 

objekt medvetandegörs och förankras i vår föres tällningsvärld. Medierna utgör där

med även betydelsefulla inslag vid vår opinionsbildning. 

Avgränsningar 

Avsikten i det här arbetet är att försöka identifiera människan, användningen och 

konsekvenserna snarare än att inta ett samhällsperspektiv. Eftersom olika nivåer ofta 

samspelar är det nödvändigt a tt relatera til l händelser och beslut, till exempel till

komna lagar, för att förstå individens förutsättningar och de sammanhang som de 

aktuella dialogerna ingår i och refererar till. 

Centrala begrepp: Yttrandefrihet, Internet och hypertext 

Fenomenet yttrandefrihet är en av arbetets hörnstenar, en annan är internet som här 

utgör den aktuella arenan. Båda dessa begrepp är komplexa och kräver närmare för

klaringar och klarlagda förhållningssätt. Vidare lyfts begreppet hypertext fram då det 

är centralt för förståelsen för Internets struktur och användningsmöjligheter. 

En sida av de olika begreppens komplexitet är att det går att studera dem ur 

ett övergripande perspektiv såväl som på mikronivå ur ett mer avgränsat perspektiv. 

Det går också, på lite olika sätt, att se interaktion mellan olika nivåer - med oändligt 

många möjligheter till problematisering som följd. 

Svenska datatermgruppens (2005) rekommendationer har varit vägledande 

vid användningen av datarelaterade termer och begrepp. 

• Yttrandefrihet 

Yttrandefrihet är ett omfattande begrepp. Yttrandefrihetens historia är visserligen 

betydligt längre än lntemets trots att den ändå är relativt kort sedd ur mänsklighetens 

perspektiv. I a lla tider har det funnits föreställningar om vem som ska få yttra sig 
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och vad som ska få uttryckas. Yttrandefrihet kan definieras som "frihet att i tal, skrift 

eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och 

känslor" (Mediegrund lagsutredningen, 200 1, s. 90; Nationalencyklopedin, 1997 I 
1998, uppslagsord: yttrandefrihet). Denna sida av yttrandefriheten betonar sändar

perspektivet, och utelämnar helt mottagarens nödvändighet och förutsättningar. 

Andra former av frihet som anknyter till y ttrandefriheten är åsiktsfrihet, informa

tionsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet, tankefrihet, samvets

.frihet och religionsji-ihet. Alla dessa former av frihet utgår ifrån fundamentala, 

allmänmänskliga behov - att få tänka fritt och få kommunicera våra tankar med 

andra människor. Yttrandefriheten finns inskriven i FN:s allmänna förklaring om de 

mänskliga rättigheterna från 1948 och i FN :s konvention om mänskliga rättigheter 

från 19666 (Förenta nationernas informationskontor för de nordiska länderna; 

Svenska FN-förbundet). Inspirationen till de mänskliga rättigheterna har hämtats 

bland annat från tidig engelsk, amerikansk och fransk författning7
. 

Teknikens utveckling, från tidiga skrivdon till datorn, har på mycket påtag

liga sätt ökat våra möjligheter till upplysning, delaktighet och interaktion. Skriv

konsten lade grunden till en autonom framställning där yttrandet kunde avskilj as 

från sin upphovsman till skillnad från vid det talade ordet. Boktryckarkonstens upp

komst på 1400-talet var egentligen än mer revolutionerande än skrivkonsten i sig 

genom att möjliggöra mångfaldigande och spridande av texter. Nu kunde man 

föm1edla information och åsikter till så många fler. Med boktryckarkonsten kom 

också känslan av att den tryckta texten hade avslutats och nått sin fullbordan (Ong, 

199 1). 

Även om förhållandevis få behärskade skriftspråket vid epokens början så 

väcktes de makthavandes misstro att allmänheten skulle kunna yttra sig i politiska 

och religiösa frågor. Maktens män - inte minst kyrkans - ansåg sig under 1500-talet 

vara tvingade till att införa såväl kyrklig som statlig censur. Censuren kom sedan till 

stor del att bestå fram ti ll 1700-talets senare hälft. England avskaffade censuren 

redan 1695, men det tog ytterligare många år innan tryckfrihet proklamerades i de 

fria amerikanska staterna och i den franska revolutionens rättighetsförklaring8
. I 

Sverige infördes tryckfrihet 17669
. Som första land i världen gav Sverige dessutom 

6 Förklaringen tar upp yttrandefriheten i artikel 19, men även i artikel 18 och 20. Konventionen berör 

näraliggande fri heter i artiklarna 18 till 22. Förklaringen, e ller deklarationen, är all betrakta som 

rekommendationer när konventionen är j uridiskt bindande fö r de länder som ratificerat den. 
7 England, 1688: Dec/aration oj Rights; USA, 1776: Declaration oj lndependence; Frankrike, 1798: 

Dec/aration des droits de I 'homme et du ci1oye11. 
8 1776 respektive 1789. Se även föregående fotnot. 

• Redan 1774 utfärdades en ny tryckfrihetsförordning som beskar tryckfriheten (Strömberg, 1999). 
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tryckfriheten grundlagsskydd för att visa på dess tyngd. Med tiden har tryckfrihets

förordningen justerats många gånger och svällt ut allt mer - i stort sett har den ändå 

innehållsmässigt varit förhå llandevis oförändrad. 

7 

Den lagstiftade yttrandefriheten har krävt fortsatt kamp. Under 1900-talet 

har vi på nära håll fått se omfattande inskränkningar av yttrandefriheten, exempelvis 

under den fascistiska perioden i ltalien och under nazitidens Tyskland (Strömberg, 

1999). Ännu senare, under det kalla krigets dagar, har yttrandefriheten varit obefint

lig i diktaturstater som Sovjetunionen. 

Med inskränkningarna under andra världskriget i färskt minne sågs den 

gamla svenska tryckfrihetsförordningen över. Den nya lagen, som trädde i kraft 

1950, skulle ge förbättrade garantier för tryckfriheten, men även bidra med klarare 

systematik och större överskådlighet. Även vid ett senare tillfälle, 1976, har lagen 

reviderats. Kompletterande lagar för att värna om yttrandefriheten har tillkommit i 

och med yttrandefrihetsgrundlagen, 1991 , och sekretesslagen, 1980 (Strömberg, 

1999). I och med de elektroniska mediernas utveckling behövdes utökat skydd för 

individen i den offentliga sfären - av denna anledning tillkom 1998 den 

omdebatterade personuppgiftslagen (PUL). 1999 fick vi barnpornografilagen som 

medför vissa inskränkningar i yttrandefriheten. 

• Internet 

"Nätverket internet är [ ... ] ryggraden i global datorförmedlad kommunikation'', 

säger Castells (2000, s. 350). Tekniskt sett är internet ett nät av nät, men samtidigt 

handlar det inte om ett nät i fysisk bemärkelse. Det sammanhållande kittet utgörs av 

användningen av ett standardiserat överföringsprotokoll10 som möjliggör ko1mnuni

kation mellan datorer (Mediegrundlagsutredningen, 200 I). Nätet är uppbyggt som 

en länkstruktur, kallad för hypertextstruktur, som gör att användaren genom en 

klickning kan få fram den länkade informationen. 

Internets föregångare ARPANET (Advanced Research Projects Agency 

Network) användes främst för militära syften redan på 1960-talet. Avsikten var att 

skapa ett säkert kommunikationssystem som skulle klara sig även under kärnvapen

krig. I de akademiska kretsarna insåg man möj ligheterna och kopplade samman flera 

amerikanska universitetsdatorer till ett nätverk (Jones, 1999). Genombrottet utanför 

univers itets- och forskningsvärlden kom omkring 1993 och blev startpunkten för 

Internets utveckling (Nationalencyklopedin, 2005, upps lagsord: Internet). Den 

snabba utvecklingen kan åskådliggöras med den j ämförelse som Castells (2000) 

10 Transmission Control Protocol/lateruet Protocol {TCP/IP). 
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lyfter fram: På 1980-talet var det totalt sett 25 datornät sammankopplade, och 1995 

hade antalet hoplänkade nätverk stigit ti ll 600 miljoner. Enligt Castells har vi i slutet 

av 1990-talet fått uppleva ett paradigmskifte som innebär att den konvergerande 

informationsteknologin medverkar till att omvandla såväl tiden som rummet. 

Internet har en ickehierarkisk uppbyggnad, ofta beskriven som anarkistisk. 

På grund av att Internet kan anses vara minimalt reglerad som mötesplats riskerar 

olika värdesystem - juridiska, tekniska, sociala, kulturella med flera - att krocka. 

För att hantera frågor som avser att utveckla tillgängligheten och användbarheten har 

samarbetsorganisationer bildats. En av dessa är Internet Society som är en ideell och 

internationell organisation med svensk underavdelning som tar fram nya standarder 

och rekommendationer för Internet (Mediegrundlagsutredningen, 200 l ). 
Att kortfattat förklara vad Internet är blir närmast en omöjlighet. Likaså är 

det svårt att utgå från traditionella mediedefinitioner, exempelvis huruvida Internet 

är ett massmedium eller inte. Internet är uppenbarligen ett mångfacetterat medium, 

som tillhandahåller en slags infrastruktur och möj liggör såväl interpersonell kommu

nikation som masskommunikation. Mediegrundlagsutredningen fastslår att Internet 

inte är ett nytt medium. I utredningen presentems Internet som "en plattform för 

tillhandahållande av olika tjänster - både traditionella och nyare" (Mediegrundlags

utredningen, 2001, s. 137). Ett sätt att närma sig Internet blir därför att se på vilka 

användningsområden som finns. De mest framträdande områdena idag är: informa

tionssökning, e-post, bankärenden, nyheter, nöje, inköp, myndighetsärenden, musik, 

chat och datorteknik (Bergström, 2004). 

Internet kan till stor del betraktas som en slags social konstruktion. Jones 

(1999) framhåller att Internet inte enbart är en teknologi, utan en motor för socialt 

utbyte. Om man bortser från de rent tekniska aspekterna så är närvaron av Internet 

ett resultat av människors föres tällningar. Även om det är svårt för oss att exakt för

klara vad Internet är så har vi ändå en uppfattning om fenomenet som gör att vi kan 

förhålla oss till det. Internet har förankrats i vår vardag och i våra medvetanden. 

Begreppet Word Wide Web (WWW), även kallad webben, har ibland 

använts närmast synonymt med Internet. Castells (2004) beskriver World Wide Web 

som ett flexibelt nät av nätverk inom Internet där olika aktörer skapar sina egna 

sidor - dessa blir till ett skiftande collage av texter och bilder. En kompletterande 

definition lyfter fram World Wide Web som en "funktion på Internet eller på ett 

intranät som medger att man enkelt kan inhämta sammanlänkad information i form 

av text, bild och ljud" (Svenska datatermgruppen, 2005). 

Vad än Internet är så påverkas vi genom vår användning. Exempelvis kan 

Internet bidra till förändrade roller, karaktäriserade av interaktivitet och delaktighet. 

Internet kan rubba den traditionellt etablerade maktbalansen och ge svaga och mar-
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ginaliserade personer och grupper förstärkta röster, vidare kan Internet bidra till 

ökade möjligheter för kontaktskapande och byggandet av nätverk. Den enskilda 

individens kontakter med institutioner och myndigheter kan förenklas och bli mindre 

fonnella, men också mer opersonliga. Omvända sidan förekommer också, att 

Internet bidrar till exkludering genom att utestänga individer och grupper som sak

nar tillgång ti ll, eller kunskap om, den aktuella tekniken. Den som in te behärskar de 

språk eller koder som behövs löper en avsevärd risk att bli utanför. 

Genom att forska och skriva om Internet formar vi Internets historia. 

Internets komplexitet erbjuder många perspektiv, som var och ett inverkar på upp

levelsen och uppfattningen om vad som är och vad som har varit. 

• Hypertext 

Hypertexten ger Internet en speciell karaktär och struktur genom att länka samman 

åtskilda text- och bildsegment med varandra. Den hypertextuella strukturen för

flyttar fokus från texternas författare/skapare till användaren som genom sina möj

ligheter att bestämma texternas urval, ordning och sammanhang blir medskapare. 

Hypertextens föregångare, Memex 11
, byggde på associativ indexering som 

gav den enskilde användaren, i första hand vetenskapsmannen, möjlighet att koppla 

verk till varandra (Svedjedal, 2004). Begreppet hypertext är äldre än Intemet12
, men 

kom att bli konkretiserat genom Internets uppkomst och konstruktion. 

Hypertex t kan - utan att anknyta till Internet eller annan databaserad infor

mation - beskrivas som: " lndexed words that are linked lo graphics, audio, or other 

words not located in close proximity" (I-lansen, 1997, s. l 09). Snyder ( 1997) rela

terar hypertexten till Internet och förklarar hypertexten som ett nätverk av länkar 

mellan ord, ideer och källor. 

Hypertexten är en ickesekventiell, eller ickelinjär, text. l princip kan alla 

slags ickesekventiella texter kallas för hypertexter, menar Svedjedal (2004) - dessa 

kan bygga på en logisk relation eller på en konkret förbindelse. Ur läsarperspektiv 

tillhandahåller hypertextstrukturen ingen självklar början, mitten eller slut, istället 

får läsaren möjlighet att välja sin egen väg genom texten samt sammanfoga textseg

ment och dokument till någon fonn av helhet (Snyder, 1997). Taylor och Saarinen 

( 1996, ej paginerad) skriver om hypertexten: "In hypertext, all the border guards 

ha ve been assissinated. The entire world of knowledge becomes a free-trade zone. In 
this common market currency is current." Hypertexten kan följaktligen upphäva 

gränser och göra informationen allmänt tillgänglig. Samtidigt som hypertexten 

11 Vannevar Bushs version från 1945. 
12 Myntat av Theodore (Ted) Nelson 1963. 
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skapar möjligheter till individuella upplevelser så uppstår vissa svårigheter för den 

genomsnittlige användaren, exempelvis all överblicka var i ett komplext nätverk den 

aktuella textsekvensen hör hemma, eller all uppfatta hur innehållsrika och omfatt

ande de texter som valts bort är. Genom hypertexten erhåller läsaren en tydligare roll 

som medskapare till texten, men får samtidigt mindre kontroll över helheten. 

I artikel 1 används konceptet hypertextuell dialog för att beskriva de former 

av interaktion eller dialog som blir möjliga i och med hypertextstrukturen. Uttrycket 

har uppkommit under arbetet med artikeln och avser att förena två etablerade be

grepp: Hypertext och dialog. I kapitel 2 förklaras konceptet mer utförligt. 

Disposition 

Det här kapitlet med syfte, avgränsningar och grundläggande begrepp har fått inleda 

kappan, del A. I kapitel två presenteras ett förslag till tankemodell som förenar 

begreppen hypertext och dialog till en hypertextue/I dialog. Därefter, i kapitel tre 

följer, ett teoretiskt resonemang om frihet och yttrandefrihet. Några problem 

relaterade till frihet har observerats under arbetet - dessa kan illustrera hur både 

frihet och brist på frihet ger upphov till oro och ångest hos människor. Kapitel fyra 

tar upp varför och på vilka sätt yttrandefriheten kan begränsas, samt om Internet går 

att se som ett demokratiskt medium. l kapitel fem sammanfattas de två artiklarna på 

svenska. I det sista kapitlet, kapitel sex, kommer en del reflektioner i avsikt att knyta 

samman den teoretiska delen, kappan, med artiklarna. Här diskuteras hur bilden av 

yttrandefrihet och Internet har vuxit fram och förankrats i våra föreställningar och 

om mediernas påverkan. Avslutningsvis lyfts fem aspekter av yttrandefriheten och 

Internet fram för att visa varför yttrandefriheten blir speciell på denna arena trots att 

den bygger på samma allmänmänskliga grnnder som är fallet i många andra 

situationer. 

Artiklarna presenteras i sin helhet i del B, sist i arbetet. 
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KAPITEL 2 Den hypertextuella dialogen 

Den hypertextue/la dialogen är ett egenkonstruerat koncept som uppkommit under 

arbetet med artikel 1 för alt underlätta förståelsen för de svårgreppbara dialogiska 

processer som hypertextstrukturen kan bidra till. Efter artikelns publicering har 

konceptet problematiserats ytterligare och utvecklats vidare till en modell med tre 

olika tänkbara nivåer av hypertextuell dialog. Konceptet och teoretiseringen av det 

avser att synliggöra varför yttrandefriheten kan se annorlunda ut på en arena som 

Internet. 

11 

Sammanförandet av de två komplexa begreppen, hypertext och dialog, som 

tidigare berörts, ger upphov till många funderingar: Vi lken rela tion har de båda 

begreppen? Vilken typ av egenskaper kan tillskrivas dialogen i en hypertextuell 

d ialog? Mellan vem, eller möjligtvis vad, sker de dialoger som hänsyftas? Går det, 

och i så fa ll under vilka förutsättningar, alt urski lja de kommunicerande subjekten/ 

objekten? Måste vi kunna göra detta? 

Både hypertext och dialog berör någon form av samspelande objekt och 

syftar till en interaktiv eller möjligtvis sammanlänkande situation. De två begreppen 

kan illustreras med hjälp av kedjan som fungerar som metafor där länkarna samman

binder någon fom1 av yttrande i tal, text eller bild. Att föra in hyperte.xtua/itet, med 

inspiration från det näraliggande intertextua/itet som visar på relationer mellan 

texter, leder tanken ännu närmare dialogtänkandet och till en mer dynamisk process. 

Jntertextualitet beskrivs av Watson och Hi ll (2000, s. 316): " the relationship 

between texts, the way they interconnect, interweave and interact upon each other". 

Styrkan som intertextualiteten kan tillskrivas är alt den suddar ut gränserna mellan 

individuella texter (Watson & Hill, 2000). 

Konceptets första del: Hypertextuell 

Hypertext som begrepp har berörts redan i föregående kapitel. Här refererar den 

hypertextuel/a sidan av konceptet hyp ertextuell dialog ti ll uppbyggnaden med 

sammanlänkade objekt som är karaktäristiskt för Internet, men också till texternas 
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samhörighet utifrån likhet såväl på ett utseendemässigt som på ett mer ide- eller 

innehållsmässigt plan. Genom att ha någon form av gemensam beröringspunkt 

länkas olika webbsidor, texter/bi lder och meningsbärande segment i praktiken till 

varandra - detta utifrån teknikens, sändarens och/eller användarens förutsättningar i 

mer e ller mindre kontrollerade och medvetna processer. 

Hypertextstrukturen bidrar till att konstruera nya sammanhang och nya 

innebörder. Om hypertextens konstruerande egenskaper skriver Snyder (1998, s. 

126): "[H]ypertext is constructed partly by the writers who create the links and 

partly by readers who decide which threads to follow". Detta synsätt speglar två 

medvetna processer, som dels har en strukturell sida och dels en subjektiv och 

kognitiv sida. Den hypertext Snyder beskriver utgår från de agerande personerna, 

det vill säga författaren och användaren/ läsaren, men möjliggörs av tekniken och det 

protokoll som medför att det går att skapa länkar inom och mellan texter13
• Värt att 

påpeka är att även vanlig tryckt text kan ha hypertextuella inslag14
, exempelvis i 

form av alfabetiska uppställningar, register, innehållsförteckningar, fo tnoter, hänvis

ningar och referenser. Vi ser fenomenet bland annat i akademiska arbeten, på dags

tidningssidoma, i Bibeln, i kokböcker, och vid recensioner av film, teater och littera

tur. Olika delar av texten länkas därmed samman och läsaren väljer själv om han/ 

hon vill använda sig av denna erbjudna hjälp. Experimentlystna förfa ttare har 

försökt överföra ännu mer av hypertextens karaktär till det tryckta ordet, däribland 

Taylor och Saarinen (1996) som i sin lmagologies, Media Philosophy ger läsaren 

många möjligheter utöver att läsa boken från pärm till pärm. Böcker kan också hän

visa till andra källor, såväl till tryckta källor som till mikrofilmer, webbadresser, tv

program etcetera. Svedjedal (2004, s. 257) anser att "[h]ypertexten fullföljer den 

bokliga texten snarare än att förnya den - hypertextens grepp är inget annat än olika 

sätt att hjälpa läsaren att navigera mer självständigt". [nternet är inget radikalt alter

na tiv till boken, menar Svedjedal. Där finns också sammanhållna verk, avsedda att 

läsas monosekventiellt, som likväl skulle ha kunnat vara publicerade i tryckt bok

form. 

Det finns alltså olika åsikter rörande huruvida hypertexten är unik för 

Internet eller inte. Troligtvis kan de flesta ändå vara överens om att uppkomsten av 

Internet och hypertextprotokollen har synliggjort fenomenet och därmed också 

bidragit till att medvetandegöra användaren/läsaren som medskapare till de texter 

han/hon möter. I det här arbete t utgör Internet och den digitala arenan förutsätt

ningen för den hypertextuella dialogen. 

13 Hypertext Transfer Protocol, förkortat hllp. 
14 Det kan förekomma interna länkar inom ett verk, och externa länkar mellan olika verk. 
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Konceptets andra del: Dialogen 

Den andra sidan av konceptet, dialogen, kan beskrivas som en interaktion mellan 

individer som är ömsesidigt närvarande för varandra och som interagerar genom 

språket eller andra symboliska medel (Linell, 1998). Dialogen uppstår i mötet 

mellan sändare och mottagare, på internet är dock inte alltid rollerna och samspelet 

lika tydliga som vid del direkta mötet. I klassisk mening skulle den bästa dialogen 

omfatta klarhet, symmetri, jämlikhet, ömsesidighet, harmoni, öppenhet, konsensus 

och samstämmighet - på samma gång som den håller borta otydligheter, tvetydig

heter, missförstånd, intressekonflikter, hemligheter, maktutövning med mera (ibid.). 

Hypertextstrukturen framkallar på sätt och vis behovet av en bredare dialogdefini

tion, där aktörerna inte nödvändigtvis är medvetna om varandras närvaro, eller ens 

om varandras deltagande, och där de kommunicerande kan vara svåridentifierbara. 

Med sin filosofiska fråga "Who is doing the talking?" lyfter Mikhail 

Bakthin (i Wertsch, 1991, s. 67, 68) fram en viktig aspekt. Det som uttrycks kan 

vara resultatet av en komplicerad dialogisk process som skett inom ramen för ett 

specifikt sociokulturellt sammanhang. Detta gör att ett yttrande inte enbart går alt 

hänföra till den enski lda individen utan samtidigt kan innehålla många, ibland svår

identifierade, röster. Bakhtin ( 1996, s. 428) betonar att yttrandets betydelse ofrån

komligt är kopplad till sammanhanget: "At any given time, in any given place, there 

will be a set of conditions - social , historical, meteorologycal, physiological - that 

will ensure that a word uttered in that place and at that time will have a meaning 

different than it would ha ve under any other condi tions". Överfört till Internet som 

kontext, så påverkas innebörden av en rad faktorer som gör att upplevelsen av en 

text, eller ett textsegment, blir ensam i sitt slag. Genom att Internetanvändaren väljer 

sina egna vägar i så stor utsträckning skapas ett alldeles eget sammanhang. Lägg där 

till att den enskilda individen, både författaren och användaren/läsaren, har sin för

förståelse, sina erfarenheter, sin personlighet, sina avsikter, sin (sub-)kulturella 

ti llhörighet ei cetera. 

Den hypertextuella dialogens olika nivåer 

Sammanslagna får de två begreppen en intressant innebörd - människa och tekno

logi samverkar i en dialog där de verkliga aktörerna kan vara både svåridentifierade 

och omedvetna om sitt agerande. På de tre föreslagna nivåerna av hypertextuell 

dialog - teknisk, intertextuell och diskursiv nivå - medverkar och samverkar 

människa och teknologi i olika utsträckning (se tabell 1). 
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TABELL 1. Den hypertextuella dialogens tre nivåer 

Hypertextuell dialog Dialogen möjliggörs av ... 

Teknisk nivå Länkar, indexering, sökmotorer med mera 

Intertextuell nivå Referat, citat, fotnoter, hänvisningar, referenser, recensioner, 
plagiat, förteckningar och register, men även påhopp, skvaller, 

förtal, hädelse/blasfemi 

Diskursiv nivå Likhet, innehållsmässig beröring. Olika åsikter, föreställningar, 

ideer, tankesätt som anknyter till gemensamt tema, intresse
område eller genre 

Det sammanhållande på den hypertextuella arenan kan vara såväl en logisk 

relation som en konkret förbindelse. Innehållsliga likheter, till exempel gemen

samma ord eller begrepp, kan sammanföras med hjälp av sökmotorerna utan hänsyn 

till betydelse och trots att typen av texter och dokument varierar. En sökning på "blå 

hund" ger I 563 träffar15 som omfattar faktatexter, dagböcker och dikter samt 

reklam bland annat för kennlar, konstnärer, gallerier och kafäer. Blå hundar kan 

förekomma i många olika sammanhang med olika innebörd, dessutom kan sökfunk

tionen inte skilja mellan blå och bla (förkortningen av bland annat). På sidan med 

webbresultat finns också en länk till "Sök och sälj hundar på Eniro.se". 

• Den tekniska nivån 

Den tekniska nivån är möjliggjord av den hypertextuella strukturen på Internet. 

Tekniken, bland annat med hjälp av sökmotorerna, sammanför webbsidor, doku

ment, textsegment och bilder, utan anspråk på att dessa har någon som helst inne

hållsmässig relevans. Användaren tär själv bedöma vad som hör ti ll och inte hör til l. 

Vad sökningen på "blå hund" gav för relevanta träffar vet bara användaren beroende 

på hans/hennes avsikt. En mer avancerad sökning kan minska antalet träffar och 

göra träffbilden mer fokuserad. 

• Den intertextuella nivån 

Den intertextuella nivån sammanför o lika texter genom hänvisningar, fotnoter, 

referat, citat, referenser med mera, texter som på ett medvetet plan länkas utifrån 

15 Sökning med MSN Search, 6 september, 2005. 
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någon slags likhet eller innehållsmässig beröring. Dessa kan fungera som länkar 

vi lka användaren kan vä lja att fö lja. O lika påhopp, skva ller och förta l på Internet 

skapar en slags dialog på intertextuell nivå. Vandringssägner, som man har få tt via 

någon avlägsen bekant, och som sedan vidarebefordras i skriftlig form antingen som 

en berättelse e ller som en länk till en webbsida på internet, utgör också e n del av en 

dia logisk process. 

En träff på " blå hund" kan vara en hunds dagbok där hunden, e ller snarare 

husse/matte, i personliga ordalag berättar om sin vardag och sina kontakter, bland 

annat med namngivna kennlar. Om länkar finns till dessa kennlar underlättar det, 

men även utan länkar är det förmodligen möjligt att utifrån befintliga uppgifter söka 

vidare. 

• Den diskursiva nivån 

Den diskursiva nivån föreslås omfatta texter, e ller dokument, som innehå llsmässigt 

förenas genom att de någonstans förhå ller sig till samma ide, uppfa ttning, föreställ

ning, representation, historia , yttrande e t cetera. Uttryck av olika slag kan betraktas 

som delar av en och samma övergripande diskurs - ett begrepp som kan beteckna e n 

he lhet av sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp. 

I en diskurs kan ståndpunkterna till ett fenomen vara skiftande och åsikt

erna diametralt olika. Texter, och dokument, kan på ett mer eller mindre medvetet 

plan förenas till en de finierbar och sammanhängande diskurs. l exemplet "blå hund" 

skulle de träffar som behandlar uppfödningen och försäljningen av blå hundar, eller 

förhållandet till dessa hundraser, anses utgöra en diskurs, samtidigt som de konst

nä rer som har blå hundar som motiv sku lle kunna ingå i en annan diskurs. 

Huvudsakligen föru tsätter alla tre nivåerna av hypertextuell dialog en hypertextue ll 

arena. De olika typerna av hypertext behöver dock inte vara ömsesidigt uteslutande, 

men lika väl som de samverkar med varandra bör de också kunna förekomma i för

hå llandevis renodlade former. 

För att placera in det perspektiv på dialog, som berörs genom den hyper

textuella dia logen, i ett större sammanhang där individ och mi ljö samverkar, kom

mer nu begreppen frihet och y ttrandefrihet att problematiseras. Även här kan en 

kraftfull inneboende dynamik avslöjas i det spänningsfält som involverar såväl 

dilemman som p aradoxer. 
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KAPITEL 3 Frihet och yttrandefrihet 

Ett sätt att närma sig yttrandefriheten är a ll ta avstamp i begreppet frihet, som här 

inledningsvis diskuteras utifrån ett ontologiskt perspektiv, där några av tolkningarna 

leder fram till fascinerande dilemman, i vissa fa ll rent av till paradoxer16
• Med fokus 

på yttrandefrihet presenteras därefter en sammanfattning för att belysa den svåra 

balansgången mellan ytterligheterna, å ena sidan, den fullkomliga yttrandefriheten , 

och å andra sidan, en stark reglering, exempelvis i form av censur. Tanken är att visa 

hur förutsättningarna hos individen och miljön samspelar, samt hur upplevelsen på

verkar människor både på individuellt och kollekti vt plan. 

Vad är frihet och yttrandefrihet? 

Frihet är ett svårdefinierat begrepp. Ibland är det enklare att ta la om vad det inte är 

än vad det faktiskt kan vara, exempelvis frihet är frånvaro av kontroll och frånvaro 

av auktoriteter. Frihet kan vara något svårhanterbart som draget till sin yttersta spets 

innebär ett högst kaotiskt tillstånd vilket till och med involverar en stark längtan 

efter lag och ordning. Vad som gör friheten så intressant som fenomen är till stor del 

dess inneboende motsättningar, paradoxer och dilemman, av vilka några kommer all 

behandlas mer utförligt här. 

Yttrandefrihet är en form av frihet. Det rör sig om en förhållandevis modem 

konstruktion som i ett historiskt perspektiv snarare utgör ett undantag än en regel 

(Justis- og politidepartementet, 1999). Egentligen finns det inget som säger att 

människan måste ha någon absolut yttrandefrihet, inte heller att v i skulle bli avsevärt 

lyckligare om vi fick det. När vi idag talar om yttrandefrihet som en mänsklig rä ttig

het är det i a llmänhet förknippat med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheter-

16 Som retoriskt begrepp är paradoxen vid första anblicken en omöjlig kombination av två motsägande 

led, men som vid närmare eftertanke snarare innehåller en skenbar motsättning (Karlberg & Mral, 1998). 

Nationalencyklopedin (2005, uppslagsord: paradox) beskriver paradoxen som "påstående, ofta i kompri

merad fo rm, som innebär en motsägelse mot vanlig uppfattning men kan innehålla en djupare sanning". 



DE LÄNKADE ORDEN 17 

na, e ller med efterföljande dokument, som alla är resultat av långvariga och mycket 

omfattande förhandlingar. Yttrandefriheten kan även framhållas som ett ideal och en 

slags måttstock på goda levnadsförhållanden. Kritik har riktats mot de mänskliga 

rättigheterna. Galtung (1994) menar att de avspeglar ett västerländskt tänkande och 

en judisk-kristen kultur som utgår ifrån tendensen att denna kultur i sig kan göra 

anspråk på att vara universell. Dock har dokumenten med tiden utvecklats och allt

mer blivit ett resultat av en bredare dialog mellan civilisationer där varje kultur 

bidrar och dänned kan kä1U1a: "[A]s the joumey progress we a ll benefit from true 

universal ity, from universality as a never-ending process involvning all cultures" 

(ibid., s.154 ). 

Kan yttrandefriheten vara en mänsklig rättighet som i grunden är medfödd 

och obestridlig? Enligt Strzelewicz (200 I) skulle den i så fall betraktas som en 

urrättighet. Ett perspektiv, framlyft av Galtung (1994), hävdar att de mänskliga 

rättigheterna bör gå att hänföra till våra grundläggande mänskliga behov - biolo

giska, psykologiska eller sociala - som på något sätt är nödvändiga för vår över

levnad. Gal tung ( 1994, s. 72) tar i sin lista över basala mänskliga behov upp "choice 

in receiving and expressing information and opinion". För att tillfredsställa behovet 

av att fritt få mottaga information och få uttrycka oss behöver vi möjligheter att 

kommunicera. Vi har behov av att få fungera både som sändare och mottagare vid 

interaktion med andra människor i olika sammanhang. Behov relaterade till ytt

randefriheten kan emellertid komma i konflikt med andra mänskliga behov, till 

exempel skyddet för den egna personen och integriteten 17
• Vissa inskränkningar i 

yttrandefriheten går därmed att motivera även ur mänskligt hänseende. 

Argument om medfödda rättigheter har varit svåra att hävda. Genom 

tiderna har yttrandefriheten främst varit förunnad privilegierade grupper i samhället, 

något som accepterats närmast som ett orubbligt faktum. 

Yttrandefriheten och medierna 

Medierna kom att ifrågasätta, och delvis även vända upp och ner på, den etablerade 

ordningen. Skriv- och boktryckarkonsten medverkade visserligen till att synliggöra 

frågor relaterade till yttrandefriheten, men de stora problemen uppstod framför a llt 

då medier som film, radio och television bö1jade etableras. Ett påtagligt drag i ytt

randefrihetens historia är den utbredda misstänksamheten mot nya medier och viljan 

att reglera användningen av dem (Justis- og politidepartementet, 1999). Både i 

17 Användbart här är engelskans privacy som dessvärre saknar motsvarighet på svenska. 
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Sverige och Norge skaffade sig staten inledningsvis full kontroll över etermedierna, 

och därmed också över det offentliga rummets viktigaste kanaler. 

l Sverige har folk länge varit vana vid att material som visas offentligt på 

biografer och i televisionen förhandsgranskas. När videon kom, och när de reklam

finansierade satellit- och kabelkanalema dök upp, bröts detta mönster. Våld och 

action började användas vid jakten på publik. Filmer som förbjudits av Statens 

Biografbyrå kunde visas på TV3 eller ses hemma som videofilm. Framför allt tre 

o lika omständigheter försvårade den fortsatta kontrollen: Tekniken som underlättar 

spridning och kopiering, internationaliseringen, samt reklamfinansieringen. Den 

emellanåt ganska hetsiga videodebatten resulterade i förbud av filmer med inslag av 

våld och tvång (Agebäck, 1996). Medieutvecklingen, tillsammans med ny tid och 

förändrade tankesätt, synliggjorde behovet av kompletterande lagar med hänsyn till 

den aktuella mediesituationen. 199 1 tillkom därför yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) 

som skydd för yttrandefriheten bland annat i ljudradio, television, filmer, videogram 

och ljudupptagningar18
• För den enskilda individen har lagstiftningen främst handlat 

om tillgången och utbudet, följ aktligen om individen i rollen som mottagare och 

konsument av uttryck förmedlade genom medierna, och mindre om individens egna 

möj ligheter att använda medierna för att uttrycka sig. 

Internet har, genom att erbjuda en arena där o lika kulturer och en oändlig 

mängd intressen kan mötas, bidragit till att påminna oss om vad denna form av frihet 

faktiskt kan handla om. Troligtvis är det svårt att i praktiken föres tälla sig mer ytt

randefrihet än så här. Ur kontroll- och granskningsperspektiv borde det anarkistiska 

Internets etablering och närmast explosionsartade utveckling utgöra en mardröm för 

dem som företräder statens inflytande över ordet 

Frihetens svåra balansgång - fem observationer 

Å ena sidan, kan yttrandefriheten diskuteras utifrån de yttre v illkoren, det vill säga i 

termer av legala och politiska frågor, och å andra sidan, utifrån den mänskliga 

naturens villkor: Hur kan vi som människor hantera frihet, och även brist på frihet, i 

olika miljöer och under o lika förutsättningar? Denna aspekt berör också frågor om 

vad som händer i samspelet mellan individ och miljö, och vilka reaktioner miljön 

framkallar hos individen. Vad styr och driver individen i sökandet efter den "bästa" 

friheten? 

18 Yttrandefrihetsgrundlagen bygger på samma principer som tryckfrihetsförordningen, exempelvis 

etablerings fri het, utgivaransvar, källskydd, censurförbud, särskild brottskatalog och juryrättegång 

(Nationalencyklopedin, 2005, uppslagsord: yurandcfrihetsgrundlagen). 
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Yttrandefrihetens kvaliteter ligger i balansgången mellan dess ytterligheter. 

Den mest eftersträvansvärda formen av yttrandefrihet, idealet, bör sannolikt gå att 

hitta i en välavvägd situation där samspelet mellan individ och omgivning fungerar 

smärtfritt. I sökandet efter denna känsliga balans framstår en rad märkliga motsätt

ningar, paradoxer, och dilemman. 

Här följer ett försök att identifiera några av de knepigheter, benämnda 

observationer, relaterade till frihetsbegreppet som uppdagats under arbetets gång 

och som bedömts ha relevans. Avsikten med de följande fem observationerna är att 

visa på hur känslig balansgången kan vara, hur individen kan uppleva frustration 

både v id för mycket och för lite frihet, samt att se vad yttrandefriheten för med sig. 

Resonemangen och problematiseringarna bygger bland annat på tanke

gångar från Erich Fromm, Rollo May och Paul Moxnes. Dessa tre personer har sin 

huvudsakliga grund inom psykologins område, men representerar delvis olika inrikt

ningar och tidsepoker. Fromm19 och May2° ifrågasatte båda den freudianska psyko

analysens biologiska förankring och drogs mot den humanistiska psykologin. Fri

hetsbegreppet berörs hos Fromm främst i Escape from Freedom (Flykten från 

friheten) från 1941 , och hos May i Freedom and Destiny (Friheten och öde) från 

198 1. Moxnes21
, som är verksam inom organisationspsykologin, utkom 1989 med 

Hverdagens Angst - i individ, gruppe og organisasjon (Vardagens ångest hos 

individen, gruppen, organisationen) . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ •••............................ 
Friheten används till att begränsa friheten . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ •••............................ 
Då vi strävar efter frihet tror vi gärna att bara vi rar denna frihet så kommer vi att 

befinna oss i ett idealtillstånd. Men, när vi väl ratt den efterlängtade friheten, så 

använder vi den till att begränsa vår frihet. Det är svårt för människan att hantera 

frihet och därmed uppstår denna märkliga paradox. 

Fromm (l 990) är en av dem som har uppehållit sig vid tanken att vi an

vänder vår frihet till att begränsa vår frihet. Friheten uppskattas mest när det finns 

vissa begränsningar eller åtminstone tydliga påminnelser om avsaknaden av en 

oändlig frihet. 

19 1900- 1980. 
20 1909-1 994. 
21 Född 1942. 
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Även i fallet med yttrandefriheten tycks denna observation bli uppenbar, 

och i samband med Internet synliggörs den tydligt: Stor frihet oroar och viss regle

ring som styr upp och bidrar till begränsningar skulle kunna göra oss lugnare och 

tryggare. Rädslan kan bottna i oron för vad andra ska göra med friheten, men också 

för vad vi själva kan frestas till att göra. Hur lång t är vi beredda all gå om vi möter 

information som skapar nyfikenhet och som uppmanar till handling? Riskerar vi att 

göra något som vi sedan kommer att ångra? Gränsdragningar kan visserligen skapa 

trygghet, men vi vill samtidigt helst ha ett handlingsutrymme som inte begränsar oss 

personligen . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ •••............................ 
Vi själva begränsar oss mer än vad lagarna gör • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ •••............................ 
De flesta av oss har relativt stor respekt för lagar och förordningar, de yttre aukto

riteterna. Lagstiftade inskränkningar i yttrandefriheten inverkar på vårt beteende, 

bland annat för att vi vill undvika någon form av bestraffning. I minst lika hög grad 

styrs vi dock av etiska och moraliska förestä llningar. Vi har "inbyggda poliser" som 

ser till att vi beter oss korrekt - med Fromms terminologi kallas dessa för inre auk

toriteter och kan ta sig uttryck som samvete och pliktkänsla. 

Etik och moral kan fungera som ledstjärnor, ibland uppfattas etik och moral 

som synonymer, men ofta har moral mer med människors praktiska handlande att 

göra, och etik med reflektioner över mänskliga värderingar och deras grund (Natio

nalencyklopedin, 1997 I I 998). Dessa värderingar är till viss del kulturberoende och 

tidsbundna - de kan skilja s ig mellan olika samhällen, men de kan också vara 

gemensamma och delas oavsett bakgrund eller tillhörighet. Många av oss delar 

föres tällningen om att v i inte ska skada andra människor. Motsvarigheter till Bibelns 

gyllene regeP finns i flertalet religioner och livsåskådningar - denna norm anses ha 

en allmängiltighet som inte begränsar tolknings- eller tillämpningsområdet till någon 

speciell religiös, kulturell eller politisk tradition. Enligt Franck (1993) handlar det 

om en universellt och etiskt relevant fo1mulerad ömsesidighetsprincip som visar på 

22 I Bibeln förekommer den gyllene regeln på fl era ställen, bland annat i de apokryfiska böckerna och i 

Jesu bergspredikan: "Vad du icke vi ll att man gör dig, del gör du ej heller emot andra" (Tobias 4: 16), och 

"Allt vad ni vill att människorna skall göra mol er, del skall ni också göra mot dem" (Matteus 7: 12). 

Andra religioner med motsvarande regel är bland annat judendomen ("Del som är skadligt för dig själv, 

gör det inte mot din medmänniska" i Talmud), islam, sikhismen, hinduismen buddismen konfucianismen 

och taoismen. 
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människors omsorg om varandra och de konsekvenser som dessa moraliska 

handlingar medför. Ömsesidighetsprincipen utgår från den egna personen och kan 

uttryckas i positiva eller negativa termer, dessa kan vara horisontella mellan 

människor eller vertikala mellan människa och högre makt (Gal tung, 1994 ). 

2 1 

Fromm ( 1990) nämner ytterligare en form av auktoriteter, de anonyma 

auktoriteterna. Dessa auktoriteter är inte synliga och nedtecknade på samma sätt 

som de yttre auktoriteterna, utan uppträder istället i form av sunt förnuft, ideal, 

vetenskap, konventioner och allmän opinion - en slags delade föreställningar i 

kulturen eller samhället. De utvecklas inom ramen för den sociala miljön och upp

står genom vår interaktion - både i den vardagliga och i den samhälleliga dialogen. 

Även om vi inte ser dem med samma tydlighet som vid nerskrivna lagar och 

förordningar, så finns de anonyma auktoriteternas kraftfullhet närvarande såväl vid 

fikabordets småprat som i mediedebatten. 

På Internet har människor genom den sociala interaktionen börjat utveckla 

informella koder och konventioner relaterade till vad som är rätt och fel i agerandet 

på nätet, dessa ka llas ibland för netiquette (Sharf, 1999). Oskrivna socialt konst

ruerade regler som i stor omfattning delas och respekteras av allt flera personer, 

illustrerar hur de anonyma auktori teterna på ett effektivt sätt medverkar till att styra 

människors kommunikation sinsemellan . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ •••.................. .......... 
Frihet är att tvingas göra val . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ •••............................ 
Ur ett västerländskt synsätt betraktas frihet ofta som något möjlighetsskapande och 

personlighetsutvecklande. Friheten är det utrymme som får oss att tro att vi kan på

verka våra liv. Giddens ( 1999) menar att ödet i det moderna samhället är motsatsen 

till de framtida händelsernas öppenhet - en form av förutbestämd determinism23
• 

Att behöva göra svåra eller obehagliga val, i vardagligt tal att välja mellan 

"pest och kolera'', upplevs inte i alla lägen som något önskvärt. De valmöjligheter 

som friheten ger oss kan upplevas som stressande och innehålla inslag av besluts

ångest. Ibland kan det därför vara skönt att slippa göra val och fatta beslut. 

May ( 1995) defin ierar frihet som " the abili ty to - in the middle of all 

stimuli we meet - pause and make a choice among all these stimuli''. Personlig 

frihet handlar om förmågan att hysa olika möj ligheter inom sig, även om vi i del 

23 Enligt Giddens (1999, s. 134) konnoterar öde1 "förutbestämd framtid". 
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ögonblicket inte vet hur vi ska agera. Frihetens motsats är ödet, menar May. Ödet är 

en kraft som vi inte kan påverka genom våra val och handlingar. Det är det mönster 

av begränsningar och tillgångar som bildar de givna betingelserna i Iivet24
• När vi 

konfronterar dessa begränsningar, de negativa sidorna, uppstår en kreativitet som 

gör friheten möjlig. Genom att acceptera att det förgångna inte går att förändra, sam

tidigt som framtiden innehåller många valmöjligheter, kan vi erövra och bevara vår 

frihet. 

Kan vi se och förstå de val som omger oss? Mötet med Internets hypertext

struktur kan nog så väl illustrera hur vi ställs inför mängder av valmöjligheter och 

hur vi vid varje val vi gör, varje länk vi beslutar oss för att klicka på, påverkar för

loppets utveckling. Vi vet oftast vilka val vi har gjort, men har svårt att överblicka 
vad vi valt bort och på vilket sätt dessa val hade kunnat påverka utgången. Besluten 

vi tar är mer eller mindre genomtänkta, och färdvägen på Internet kan styras av en 

medveten målinriktad sökning likväl som av stundens ingivelse. 

Ödet ger strnktur åt friheten och minskar det totala kaos som fullständig 

frihet skulle kunna medföra . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ •••............................ 
Mesta möjliga f rihet är inte det mest eftersträvansvärda . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ •••............................ 
Moxnes (1991) lyfter också fram svårigheter med väl en utbredd frihet, dock på 

något annorlunda sätt än May. Enligt Moxnes ligger frihetens betydelse i individens 

förhållande till omgivningen. För en person som befinner sig i en strikt reglerad 

miljö med få eller inga valmöjligheter kan fullkomlig frihet te sig som en drömtill

varo - det mest eftersträvansvärda tillståndet av alla. Men, detta tillstånd med 

maximalt tillåtande omgivning ger istället för lycka snarare upphov till oro och 

ångest. Moxnes kallar detta tillstånd för primär ångest eller driftångest. I grunden 

handlar det om en rädsla för att inte kunna motstå de primitiva impulser som får oss 

att göra något som vi i grunden vet är oacceptabelt. Friheten finns inte i det efter

längtade drömtillståndet. Istället medför fr iheten farhågor för vad rörelseutrymmet 

kan användas till, av oss och av andra. 

24 Ödet kan syfta till en bakomliggande högre makt som styr händelseförloppen i världen. National

encyklopedin (2005) förklarar ödet som det levnadsförlopp som beskärs en människa, och som den makt 

som oblidkeligt råder over detta skeende. Såväl en del religioner som astrologin utgör former av ödestro. 

Ödestron kommer i konflikt med gudstro och försynstro men kan i oreflekterad folklig form bestå vid 

sidan av dessa. 
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Överfört till yttrandefrihet och Internet kan oron handla om att vi inte k.larar 

av att stå emot nyfikenheten gentemot det oaccepterade, exempelvis alt vi lockas till 

att titta på webbsidor med osedliga bilder, e ller att vi i ett diskussionsforum prövar 

på att ventilera provocerande rasistiska åsikter. Nyhetsmedierna kan genom att 

fokusera på Internets "mörka" sidor snarare hjälpa till med att uppmuntra nyfiken

heten än att avskräcka. På så vis kan också oron för friheten på internet underhållas. 

Varningar i medierna avseende Internets kontroversiella ämnen ger information om 

förekomsten av dem, men riskerar att samtidigt locka till egna utforskningar. 

... ... .. ....................••• 0 •••............................ 

Längtan efter frihet gör oss mer vidsynta . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ •••............................ 
Den sista observationen utgår från frånvaron av frihet, och inte som tidigare från 

närvaron av fr ihet. Den berör individens relation till, och upplevelse av, omgiv

ningen. Vid avsaknad av frihet, när miljön är hårt reglerad, uppstår följaktligen en 

slags frustration. Om de yttre kraven, bland annat genom lagar och förordningar, 

begränsar individens handlingsfrihet kan detta upplevas som ångestskapande. 

Moxnes ( 1991) anser att en strikt reglerad och censurerad miljö hindrar vår person

liga utveckling, och leder till sekundär ångest eller systemångest. 

Avsaknaden av yttrandefrihet, genom censur eller andra former av regle

ring, bidrar till aggression och ilska över a tt det inte finns något u trymme eller 

möjlighet för att kunna komma till tals. Som människa riskerar man att känna sig 

hämmad och vingklippt. Lyckas vi då få möjligheter, om än relativt begränsade, att 

yttra oss så kan vi acceptera att yttrandefriheten också har vissa baksidor: Friheten 

ger upphov till mångfald och mångfalden innefattar avvikande åsikter och beteenden 

som i sig kan innebära problem. Längtan efter frihet kan därför innebära att vi 

godtar förekomsten av åsikter som inte stämmer med våra egna föreställningar bara 

för a tt vi får ha yttrandefrihet. 

Som en konsekvens av yttrandefriheten på Internet, att vi slipper regle

ringar, får vi som användare acceptera mångfaldens baksidor och försöka hitta ett 

fungerande förhållningssätt gentemot den information som vi helst skulle vilja slippa 

möta. 

NätYaro och avsaknad av yttrandefrihet- en översikt 

Bilden av en pendel som snabbt svänger mellan ytterligheterna å terkommer. Likt i 

en perpetuum mobile fångas ny kraft upp genom den frustration som det yttersta 
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lägets position framkallar. Idealtillståndet, ur ett allmänmänskligt perspektiv, finns 

uppenbarligen inte i den mest tillåtande yttrandefriheten som accepterar att allt sägs 

utan etiska eller moraliska betänkligheter. Det finns snarare i ett jämviktstillstånd 

där förekommande begränsningar inte ger upphov till frustration hos majoriteten, 

eller hos oroskapande minoriteter i samhället. 

1 ett försök att överblicka och synliggöra en del av de paradoxer och mot

sättningar som frihetsproblematiken involverar, jämförs här (se tabell 2) upplevelsen 

av ett tillstånd av yttrandefrihet med ett tillstånd där censur och regleringar gör att 

yttrandefriheten saknas. 

TABELL 2. Översikt av hur olika miljöer kan upplevas av individen. 

Olika miljöer som individen befinner sig i 

med yttrandefrihet med censur, reglering 

Omgivningens karaktär Ostrukturerad, okontrollerad Strukturerad, kontrollerad 

Individens valmöjligheter Oändligt många Begränsade 

Typ av oro, ångest Primär ångest/driftångest Sekundär ångest;system
ångest 

visar sig som... rädsla, oro aggression, ilska 

är en reaktion mot... individuell frihet, för mycket struktu rellt förtryck, kontroll 
frihet 

orsakas av... primitiva inre impulser yttre krav 

skapar behov av.. . övergripande struktur, individuell frihet och 
organisation, vägledning personlig utveckling 

Mål att sträva mot Att dämpa primitiva impulser, Att slippa förtryckande 

begränsa valmöjl igheterna system, få frihet 

För att nå målet kan man regler, bestämmelser och mångfald, avvikande 

acceptera ... lagar beteenden 

Värderingarna styrs individuella föreställningar kol lektiva föreställningar 

huvudsakligen av ... 

Auktoriteter som upprätt- Inre och/eller anonyma Yttre auktoriteter 

håller ordningen auktoriteter 

Observera: Tankegångar från Fromm (1990), May (1995) och Moxnes (1991) ligger t ill grund för 

denna sammanställning. 
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Internet är ett förhållandevis oreglerat forum som knappast ger upphov till 

någon systemångest. Strukturen bör inte hindra den individuella friheten och person

liga utvecklingen. Den oro som går att re latera till yttrandefriheten på Internet utgör 

snarare ett tillstånd av driftångest, i vilket upprördheten härstammar från rädslan 

över vad vi själva och andra kan frestas till att komma i kontakt med, samt vad vi 

kan tänkas göra med den information som finns att tillgå. Vad vi ser är en arena med 

långtgående, men inte fu llständig, yttrandefrihe t - en arena som är anarkistiskt upp

byggd och tämligen jämlik ur ekonomisk, politisk och kulturell synvinkel. 

Hur hittar vi balanspunkten och idealläget för en arena som internet? l 

fa llet med yttrandefriheten och Internet har den inledande "paniken" till stor del lagt 

sig. Vissa av nackdelarna, exempelvis förekomsten av vissa kontroversiella ämnen, 

kan med tiden godtas då de huvudsakligen uppvägs av fördelarna som bland annat 

innebär att många aktö rer får komma till tals, att det finns forum för udda intressen, 

samt att det finns tillgång till en oändligt stor mängd varierad information. Men, 

samtidigt som vi med tiden förlikar oss med en del mindre önskade s idor, dyker de t 

upp nya som fortsätter att oroa ... 

Sanning, demokrati och autonomi 

Tanken är inte att skriva yttrandefrihe tens hela historia här. Dock kan kopplingen 

mellan en klassisk liberalist och några av våra tiders tänkare vara på sin plats då 

paralle llerna tycks vara uppenbara. I mitten av 1800-talet när John Stuart Mill skrev 

On Liberty (Om friheten) var det med förhoppning om att skapa en kultur byggd på 

liberal tolerans. Han hoppades på att den urgamla rädslan för de t nya och annorlunda 

skulle förlora sin kraft och upphöra vara ett hinder för mänsklig utveckling och 

frihet. Friheten förordades egentligen inte för individens skull - det handlade inte 

om ett anarkistiskt synsätt - individens frihet skulle i första hand gynna samhälle t. 

En av liberalismens, och Milis, grundideer var att om friheten främjar utvecklingen 

av individernas personlighet, så skulle detta leda till , nästan som en slags biprodukt, 

att samhället utvecklades. Mil! lyfte fram tre argument, eller principer, för yttrande

friheten - avsedda att fungera oberoende av tid och rum: 

• Sanningsprincipen, som bygger på att vi genom samtalet som dialektisk 

process kan ventilera åsikter, höra motargument, och därigenom få en ökad 

insikt. 
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• Demokratiprincipen, som förutsätter en offentlighet där det finns utrymme 

för att diskutera samhällsfrågor, samt att val och viktiga beslut föregås av 

en fri och öppen debatt. 

• Autonomiprincipen, som utgår från att individen är fri a tt bestämma över 

sig själv och att hon har en oberoende vilja. Människan anses vara för

nuftig, ansvarstagande och sanningssökande, samt villig att fatta beslut som 

kan vara till fördel för de flesta. 

Samma principer, sanning, demokrati och autonomi, återfinns i en omfattande norsk, 

statlig utredning om yttrandefrihet från 1999. Tillsammans bildar principerna en hel

het som utgår ifrån att människan kan vara förnuft ig, sanningssökande, reflekter

ande, intresserad och ansvarstagande. Utredningen framhåller att ju bättre det offent

liga rummets institutioner är utbyggda, desto bättre kan yttrandefriheten främja 

sanning, demokrati och e tt fritt meningsutbyte (Justis- og politidepartementet, 1999). 

Liknande tankar går också att hitta i Habermas teori om det kommunikativa 

handlandet. Habermas tar sin utgångspunkt i det rationella samtalets möjligheter. 

Han hävdar att v i som människor har ett inbyggt förnuft, och att vi a lla genom våra 

vardagssamtal blir bärare av detta förnuft, av den kommunikativa rationaliteten. I ett 

"bra" samhälle finns utrymme för tänkande, och störningsfria samtal kan äga rum 

(Habermas, 1990; Månson, 1993). Kort sagt, sanningsprincipen, demokratiprincipen 

och autonomiprincipen, återfinns i människans förnuftstänkande som är drivkraften 

för en demokratisk utveckling av det moderna samhället. 

De kommunikativa handlingarna kan beskrivas som en förståelseprocess, 

där målsättningen är att aktörerna kan genomföra sina planer i samförstånd e ller i 

dialog. Tidigare har begreppet dialog berörts; dialogen betonar att aktörerna växel

vis och ömsesidigt kan vara både talare och lyssnare, e ller sändare och mottagare. I 

samhället kan vi uppleva och se exempel på många olika dialoger. Vardagssitua

tionens dialog flyter ofta på utan att vi blir påtagligt medvetna om den dynamik som 

finns i utbytet. När vi sedan möts på mer okända arenor, där reglerna inte är lika 

uppenbara, blir det genast svårare. Internet går att betrakta som en arena för såväl 

privat som offentlig kommunikation. Att hitta en motsvarande arena för a lla dessa 

potentiella möten är nog närmast en omöjlighet, åtminstone idag. 

När Habermas beskriver hur medborgarnas kritiska och rationella tänkande 

lägger grunden till ett demokratiskt samhälle så utgår han från de redan priv ilegie

rade i samhället. Det rationella samtalet inbjuder inte a lla människor - alla ges inte 

möjlighet att ingå i samhällets offentlighet och delta i debatten. Habermas lyfter 

dock fram en form av folklig offentlighet som märks dels i organiserade verksam-
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heter, exempelvis i fackförbund, föreningsliv och studiecirklar, dels i de vardagliga 

samta len bland annat på arbetsplatser (Månson, 1993). 

Frågan är om det är en liknande typ av fo lklig offentlighet som nu utveck

las genom Internet där människor kan mötas med utgångspunkt från sina intressen, 

värderingar eller engagemang i enskilda frågor. På gott och ont stärks individen i sin 

kontakt med likasinnade. Tillsammans kan man utveckla grupper och nätverk med 

såväl in te rn som extern verksamhet. Många organisationer med goda syften har tagit 

vara på Internets möj ligheter och kunnat skapa samarbete över olika slags gränser. 

Men, även en del rasideologiska och extremnationalistiska grupper har insett 

Internets potentialer och bygger sina nätverk på denna arena, bland annat sprids 

budskapen genom Vit Makt-musik som görs tillgäng lig och distribueras genom 

Internet. Lööw ( 1998, s. 175) skriver: "Distributionskostnaderna är låga, och nätet, 

diskussionsgrupperna, e-posten och de snabba svaren skapar en känsla av samhörig

he t, av att det finns en ' stor vit motståndröre lse ' där ute någonstans." 

Att likatänkande söker sig till varandra kan resultera i en forn1 av åsikts

segregering i vi lken dessa personer inte möter några andra åsikter än de som de 

sympatise rar med. 

Ett demokratiskt medium? 

Internet borde kunna betraktas som världens mest demokratiska medium, men är 

ordet verk ligen fritt på Internet? Många etablerade föreställningar vänds uppenbar

ligen upp och ner. I demokratiska samhällen kan röstsvaga personer och grupper få 

större inflytande, under förutsättning all man har tillgång till tekniken, men också 

behärskar de språk och de verktyg som är nödvändiga. I diktatoriska länder med 

totalitära regimer och minimal pressfrihet kan Internet öppna nya dörrar för med

borgarna. Starka krafter släpps då in och många människor får kraftfullare röster 

både gentemot omvärlden och i kommunikationen med varandra. Castells (2002) 

berättar om hur de kinesiska studenternas e lektroniska protester i samband med hän

delserna på Himmelska fridens torg 1989 visade på de nya kommunikationsverk

tygens potential. Ett annat exempel rör Singapore där Internet tidigare ansetts utgöra 

ett s tort ho t för landets regim (Negroponte, 1995). 2005 ligger Singapore i den abso

luta världstoppen när det gäller att ta vara på förutsättningarna och kunna dra eko

nomisk nytta av den nya inforrnationsteknologin25
. 

Kalathil och Boas (2003) motsätter sig dock att Internet skulle ha en inne

boende kraft som oundvikligen bidrar till demokratiserande pol itiska processer. De 

25 Enligt Världsekonomiskt Forum (WEF), i Geneve, som studerat IT-användningen i 104 länder, Svenska 

Dagbladet, 2 mzj. 2005. 
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avfärdar såväl teknologisk determinism som naiv liberal optimism. Internet kan lika

väl användas av de auktoritära regimerna för deras egna syften. 

Bilden av det fullkomligt demokratiska mediet bleknar när man ser närmare 

på vem som har ti llgång till Internet. Enligt SOM-undersökningen26 är den totala 

tillgången till Internet i Sverige dubbelt så utbredd bland högutbildade som bland 

lågutbildade - högutbildade har tre gånger så stor tillgång till Internet på arbets

platsen. Ökningstakten är idag högst hos pensionärerna, samtidigt som användning

en i denna åldersgrupp ligger långt efter yngre och medelålders. Typen av använd

ning, och omfattningen av den, är delvis beroende av om uppkopplingen sker via 

telefonmodem mot rörlig kostnad eller via fas t uppkoppling/bredband som är 

snabbare och har en fas t kostnad. Musikanvändning, nyheter, inköp ocb beställ

ningar, e-post och nöjesanvändning är mer vanliga hos dem med bredband 

(Bergström, 2004). 

Inför framtiden förespår Castells (2002) en ny differentiering bland 

användarna - mellan de interagerande ocb de interagerade. Den förstnämna kate

gorin skulle omfatta dem som har förmågan att aktivt använda sig av kommunika

tionsteknologin, och den andra, dem som förses med förpacketerade alternativ. 

Människor tar i olika grad för sig av möj ligheterna att vara delaktig, och Castells 

tankegång applicerad på yttrandefriheten på Internet ger upphov ti ll funderingar om 

vem som kommer att stå för uttrycken och vem som i stor utsträckning enbart 

kommer att fungera som mottagare. 

26 SOM-institutet vid Göteborgs universitet. SOM står för samhälle, opinion och massmedia. 
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KAPITEL 4 Begränsning av yttrandefriheten 

I ,agar kan inskränka eller skydda människans frihet. En grundläggande fråga är hur 

långt den individuella handlingsfriheten ska få sträcka sig och vad som faktiskt 

motiverar till begränsningar. Kritik mot synsätt, exempelvis liberala och anarkis

tiska, som vill minska statens inflytande över människan till ett minimum, hävdar att 

människor både av naturen och socialt är ojämlika och att utökad frihet för indi

viderna bara skulle leda till ökade skillnader i samhället (Nationalencyklopedin, 

1997/ 1998). 

Några uppenbara skäl finns, trots a llt, för att begränsa yttrandefriheten även 

i e tt samhälle som vill ge individerna mesta möjliga frihet. Mot bakgrund av Europa

konventionen kan inskränkande lagar försvaras bland annat ur säkerhets-, hälso- och 

integritetshänseende. I Sverige ta lar man exempelvis om inskränkningar "med hän

syn till rikets säkerhet" (Mediegrundlagsutredningen, 200 I). l många fall finns en 

v ilja att undvika begränsningar när det gäller politiska, religiösa, fackliga, veten

skapliga och kulturella angelägenheter. Värt all påpeka är att den nationella lagstift

ningen kan ge yttrandefriheten utökat skydd och inte enbart bidra till att begränsa 

den (Justis- og politidepartementet, 1999). 

Det finns gränser för hur långt yttrandefriheten kan tillämpas även i ett 

demokratiskt samhälle. Den norska statliga utredningen Ytringsfrihed ber finde Sted 

(Justis- og politidepartementet, 1999) påpekar ytterligare en märklighet som går att 

relatera till yttrandefriheten: Demokratins gräns går, paradoxalt nog, vid möjligheten 

att upphäva sig själv. Med stöd i demokratiskt förankrade beslut kan människor 

själva ta ifrån sig sina demokratiska rättigheter. Ä ven här betonas alltså att den frihet 

som yttrandefriheten innebär går att använda för ett begränsande syfte. 

Hela tiden uppstår dock vanskliga avvägningar, bland annat mellan hur 

individuella och offentliga intressen ska tillvaratas. Hur skyddad är egentligen 

individen i olika sfärer? Personskyddet är mycket svagare inom den privata sfären 

än inom den offentliga. I vardagssamtalen har vi till exempel inte samma skydd mot 

ärekränkning och förtal som i det offentliga samtalet där motsvarande handlingar 
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kan vara straffbara enligt svensk lagstiftning. En fråga som blivit aktualiserad i och 

med de nya kommunikationsformema som uppstått genom Internet är när ett ytt

rande blir offentligt. Exempelvis kan e-post och yttranden i olika diskussionsforum 

kan vara riktade såväl till en enskild person som till en stor grupp människor; det 

som från början är privat e-post kan vidarebefordras och distribueras till små eller 

stora grupper; e-post som skickas till myndigheter kan bli betraktade som brev 

snarare än som telefonsamtal trots alt en del av dem fonnmässigt mer liknar det 

senare. Den svenska personuppgifts lagen (PUL) var omdebatterad när den kom 

1998, men det visade sig dessvärre ganska snart att lagen var ganska tandlös och 

egenlligen inte bidrog till att förändra speciellt mycket. 

Farlig Information på Internets bakgator? 

Finns det "farlig" information? Förhållandet till mångfalden på Internet handlar 

mycket om vilken människosyn vi i grunden har. Människosynen avgör också om vi 

anser att det finns "farlig" information eller inte. Om vi ser människan som förnuftig 

och ansvarstagande finns det knappast något behov av alt reglera utbudet av infor

mation eller informationens tillgänglighet (naturrättsligt tänkande). Är del däremot 

vår uppfattning att människan inte klarar av alt ta ansvar utan måste skyddas från 

vissa typer av information kan inskränkningarna av yttrandefriheten motiveras av 

behovet av skydd och omsorg (positivt rätts tänkande). Strzelewicz (200 1) betonar 

att de mänskliga rättigheterna utvecklats ur den moderna rationella naturrältstanken 

där föreställningen om allas lika värde utgör den förnuftiga kärnan. 

Varje tid har haft sina föres tällningar om vad som är "farligt". En genom

gång av " farliga skrifter" i Sverige under fem sekler (1 522- 1954) demonstrerar hur 

skri fter av religiösa, politiska, moraliska eller av andra skäl förbjudits, utplånats i 

bokbål, gömts undan på biblioteken, eller ställts på folkbibliotekens "gifthylla". 

Skrifternas författare, tryckare, utg ivare, och till och med läsare, har bestraffats - i 

värsta fall med halshuggning (Åhlen & Åhlen, 2002). Så sent som under andra 

världskriget fick Sverige uppleva inskränkningar i yttrandefriheten när Statens 

Informationsstyrelse granskade pressen och uppmanade till att inte publicera vissa 

uppgifter. Bakom detta agerande låg påtryckningar från Tyskland, och en rädsla för 

att Sverige skulle dras in i kriget (Dahlberg, 2001). Den tyska nazismens bokbål 

representerar en av samtidshistoriens mer brutala angrepp på yttrandefriheten. 

Internet har kritiserats för att innefatta farlig information, exempelvis 

bombrecept. 1995 dödade en bomb 168 människor i Oklahoma City, det yngsta 

offret var bara fyra månader gammal. Eftersom receptet till bomben fanns på 

Internet skulle vem som helst kunna tillverka den. Följden blev att en del nyhets-
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medier ansåg att Internet som medium bar skulden till det inträffade; orsaken var 

a ll tså "farlig" information på Internet (Godwin, 1998). Men, vem ska i så fa ll lastas 

för dessa konsekvenser - den som har bidragit med informat ionen, den som har 

använt sig av informationen , e ller mediet i s ig? 

På det digitala landskapets bakgator förekommer enligt Sussman ( 1995) 

bombtillverkning, hatuttryck (hate speech) och pornografi. Greenawalt ( 1996, s. 47) 

som ur mer allmänt hänseende berör yttrandefrihetens problematik - oberoende av 

medieanvändning - nämner dessutom förolämpningar och skymfningar som proble

matiska inslag: "Extremely harsh personal insults and epithets directed against one's 

race re ligion. ethic origin, gender, or sexual preference pose a serious problem for 

democratic theory and practice." Greenawalt väljer att spetsa till resonemanget ytter

ligare med följande frågor: "Should such comments be forbidden because they lead 

to violence, because they hurt, or because they contribute to domination and 

hostility? Should it be part of a person 's freedom to speak his or her mind?"(ibid.). 

Greenawalt lyfter fram talarens avsikt: Avser ta laren att förödmjuka eller 

skada? Uppmuntrar han/hon till aktiv kamp och strid? Oavsett avsikten kan föro

lämpningar skada, anser Greenawalt, och föreslår fyra argument som försvar för 

begränsningar: Risken för våldshandlingar, risken för psykisk skada hos de utsatta, 

del allmänt stötande som är förenat med denna typ av yttranden, samt, ur ett mer 

långsiktigt perspektiv, risken för den attitydpåverkan som uttrycken kan leda till. 

Återigen framskymtar den svåra ba lansgången mellan möjlighe ten att få 

yttra sig och skyddet för individen. Sturges (2002) anser a tt utgångspunkten, för att 

hitta en bra balans, bör bygga på en uppfattning om a tt individer bar ett slags ägar

skap över olika aspekter av livet - över ensamhet, anonymitet, kroppslig anständig

he t, psykisk integrite t och förtro lighet - det handlar om respekt för människan. 

En symbolburen värld utan referenser? 

I olika sammanhang finns det olika gränser för vad som är tillåtet att uttrycka - även 

på v ilket sätt - och vad som in te får uttryckas. Den civiliserade konversationen har 

sina konventioner, likaså det akademiska seminariet, för att ta några exempel. Vi 

kan också i olika sammanhang, på olika sätt, koppla det ta lade ordet till handling. 1 

det direkta samtalet, ansikte mot ansikte, underlättas förståelsen av att det finns lik

he ter mellan den kommunikativa situationen och referenssituationen; vi har ti ll s tor 

del en gemensam förståe lse för vad vi refererar till när vi kommunicerar. Anward 

( 1989) betonar att förståelsen av e tt yttrande ofta är socialt betingad eftersom många 

av våra yttranden sker inom ramen för en social kontext: "J en stor del av våra dag

liga verksamhete r producerar vi språkliga yttranden som dels kommenterar och be-
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skriver den pågående verksamheten, dels kompletterar eller utgör vitala led i denna 

verksamhet" (ibid., s. 99). 

Hyden ( 1997) betonar också att språklig kommunikation inte sker obero

ende av den sociala situationen. Vår sociala verklighet är sammanflätad med det 

språk vi använder - vi talar om vad vi gör. Språkets innebörd och mening är alltid en 

fråga om förhandling. 

När kommunikationen sker inom ramen för ett specifikt socialt samman

hang kan vi uppleva en relativt hög grad av intersubjektivitet. Den värld som möter 

Internetanvändaren kan däremot betraktas som helt symbolburen. De språkliga ut

trycken på Internet går att beskriva som enskilda texters utsagor, men dessa saknar 

naturliga referenser - de korresponderar inte med omgivningen på samma sätt som 
när vi samtalar. Referenser är nödvändiga för förståelsen i vår kommunikation. I 

digitala/elektroniska sammanhang kan det vara svårt att uppnå intersubjektivitet på 

liknande sätt som vi vanligtvis gör i relativt stor utsträckning vid mer direkt mellan

mänsklig kommunikation. 

Vi kan förhålla oss till, och beskriva, en verksamhet ur två perspektiv -

som deltagare eller som åskådare. I det första fallet handlar det om en personlig 

hållning och ett inifrånperspektiv, i det andra om ett mer distanserat och generali

serat förhållningssätt27
• Från filosofin lånar Anward ( 1989) begreppet resurs

situation - resurssituationen är en situation som vi förutsätter är bekant och som går 

att referera till när vi konstruerar en beskrivning. Om vi beskriver en situation som 

är frikopplad från talsituationen behöver vi underlätta för den/dem som vi kommu

nicerar med genom att föra in referenter hämtade från en resurssituation. Anward ger 

exempel på olika språkliga verksamheter, där ytterligheterna å ena sidan represen

teras av beskrivningen av en situation som man själv är deltagare i och där talsitua

tionen i sig kan användas som resurssituation, och å andra sidan av beskrivningen av 

en situation ur åskådarperspektiv med avsaknad av resurssituation. 

Greenawalt ( 1996) betonar skillnaden mellan att säga något med ord och 

att göra något med ord. Vad är då skillnaden? Uttryck som på något vis förändrar 

den sociala och normativa omgivningen eller situationen, exempelvis genom att 

innehålla hot och erbjudanden, eller uppmana till brott, benämns som situation

altering utterances och går att hänföra till situation-altering communication. Oavsett 

arena, kan orden göra något med oss genom att frammana någon form av reaktion 

eller handling. 

27 Anward (1989) benämner deltagarens beskrivning av verksamheten beräue/se och åskådarens 

framställning. 
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Kommunikationen på lnternet kan innehålla en rad fallgropar som försvårar 

förs tåelsen och ger upphov till olika tolkningar. Eftersom Internet dels kan anses 

vara kontextoberoende, dels sakna koppling till någon känd resurssituation så läm

nas ett omfattande tolkningsutrymme. 

Den fortlevande misstänksamheten 

Det är ibland lätt att bortse ifrån a tt mycket av den infonnation som betraktas som 

farlig, obehaglig eller stötande finns tillgänglig på andra håll i samhället. 1997 

pekade en undersökning gjord av Sifo och Aftonbladet28 på att en stor del av 

svenska folket ville ha en myndighet e ller lag som reglerar Internet. 77 procent av 

dem som aldrig använt Internet, men också 33 procent av de dagliga användarna, 

önskade någon form av reglering. Varför denna förhållandevis uttalade vilja att 

begränsa yttrandefriheten på en arena som man egentligen vet ganska lite om? I det 

här arbetet har Sifos undersökning främst fätt fungera som en väckarklocka. Utan att 

nödvändigtvis säga något om de verkliga åsikterna finns ändå en signal om oro, hos 

människor e ller medier. Milis tankar relaterade till rädslan och skepticismen för det 

nya och annorlunda tycks fortfarande vara brännande aktuella eftersom nya medier, 

kommunikationsfonner och arenor även idag bemöts med samma uppenbara miss

tänksamhet. 

Hur kan man reglera yttrandefriheten på Internet? 

Kan man tala om Internet som ett digitalt Vi lda Västern karaktäriserad som laglös 

mark? Det finns en utbredd föreställning som bland annat grundas på att det rör sig 

om en gränsöverskridande kommunikationsform där det knappast går att förhindra 

att aktörerna och användarna gärna utnyttjar situationen och bryter mot de nationella 

lagarna. Möjligheterna att kunna agera anonymt kan dessutom vara en bidragande 

faktor (Sideri, 2004). 

Inledningsvis såg de amerikanska juristerna Internet som en Guds gåva 

med massor av potentiella uppdrag. Uppenbart är att tekniken i det här fallet utveck

las snabbare än juridiken, men också att det faktiskt finns Jagar som går att tillämpa 

även på Internet. I grunden gäller att det som är olagligt i verkliga li vet är det även 

på Internet (Berggren & Herdenberg, 1999). 

Utan att fastna i juridiska spörsmål och perspektiv, kommer kortfattat några 

olika möjligheter till reglering att belysas här. Yttrandefriheten på Internet kan bland 

28 Presenterad i Aftonbladet, 8 april, 1997. 
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annat begränsas på följande tre olika sätt: Med juridiska, tekniska och sociala regler

mekanismer (se tabell 3). 

TABELL 3. Olika typer av reglermekanismer som kan begränsa yttrandefriheten. 

Typ av reglering Reglermekanismer 

Juridiska Lagar, förordningar, censur 
(förhandsgranskning) 

Tekniska Fi lter i datorn, censurprogram 

Sociala Konventioner, oskrivna regler 
(netiquette) 

Lagstiftning och statlig kontroll 

Bygger på 

Respekt för lagar och rädsla för 
bestraffning 

Teknik som hindrar 
åtkomsten/tillgängligheten av 

viss information 

Socialt konstruerade 

överenskommelser 

Lagstiftningen kan på flera sätt begränsa möjligheterna för människor att fä uttrycka 

sig. Ett sätt är censurering som innebär att innehållet förhandsgranskas i tidningar, 

tidskrifter, böcker, teaterföreställningar, filmer, radio- och TV-program etcetera. 

Censur kan ur ett allmänt perspektiv beskrivas som "official control over communi

cation" (Giles, 1990, s. 6 1 ). Syftet med censur är ofta att förh indra spridningen av 

uppgifter och synpunkter som anses kunna hota landets säkerhet eller rådande makt

förhållanden. Utöver militära och politiska grunder kan censur utgå från moraliska 

frågor. Mill var emot censur eftersom det stoppade kan innehålla sanningen, och i så 

fall skulle censuren beröva världen sanningar (Weckert & Adeney, 1997). 

I Sverige förekommer fortfarande, sedan 1911 , en statlig filmcensur som 

granskar all film innan den visas offentligt (Furhammar, 200 l ). Granskning av in

slag på radio och tv sker i efterhand. Inslagen kan bli fällda för bristande opartiskhet 

och saklighet om Granskningsnämnden för radio och TV bedömer att så är fallet 

(Hadenius & Weibull, 2002). 

Kontroll över Internet kan utövas genom statligt övervakade servrar och 

automatisk filtrering av olämplig information. I Kina har regeringen försökt 

skrämma medborgarna till självcensur genom att hänga ut exempel på "dåliga" 

Internetanvändare i medierna. Vietnams regering valde inledningsvis att censurera 

utbudet för att hindra medborgarna från att komma i kontakt med "olämplig" 
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infonnation, men med tiden har det visat sig vara närmast omöjligt all hejda 

informationsteknologins och Internets utbredning (Kalathil & Boas, 2003). 

Teknik som utestänger information 
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På olika nivåer kan tekniken bidra till att reglera informationstillgången bland annat 

genom att bara ge vissa personer behörighet, eller genom att censur- eller filter

program installeras i datorn. Enligt Sideri (2004) så förekommer olika typer av filter 

för att blockera "skadligt" innehåll. Det finns svartlistning som innebär att föräldrar, 

eller andra, väljer att blockera olika kategorier, exempelvis våld, hädelser, nakenhet, 

sexualakter, rasism, satanism, droger, militant extremism och spelande. Omvänt kan 

vitlistning användas för att utestänga allt innehåll utom det som finns på uttryckligen 

tillåtna webbsidor. Det finns en form av standardiserad neutral märkning/etikette

ring29 som avser att omfatta alla webbsidor med en Internetadress. För att kunna se 

en webbsida på hemdatorn måste den dels vara märkt med en etikett (PICS label), 

dels finnas inom den avgränsning som är vald för datorn i fråga. Ofta är det föräldrar 

som gör denna avvägning i avsikt att skydda sina barn. Klassificeringar kan även 

skapas av aktörerna själva, av dem som står för innehållet och lägger ut infonna

tionen på Internet, det kan till exempel vara olika underhållningsbolag eller familje

inriktade företag. Klassificeringarna kan också göras av en tredje part i fo1m av 

religiösa grupper, föräldraföreningar et cetera. 

En del skolor och bibliotek har valt att begränsa tillgängligheten till viss 

information för att styra upp elevernas Internetanvändning. Dock växer dagens ung

domar upp med ett annat förhållningssätt till tekniken än vad den föregående genera

tionen haft. Ungdomarna möter med oantastlig självklarhet många av de olika ut

tryck som förmedlas via datorn; bakomliggande faktorer som dessa gör det svårt att 

bedöma på vilket sätt ingrepp i tillgängligheten inverkar på ungdomarnas beteenden. 

Hur kan man filtrera bort rasism och människofientliga yttranden? En del 

kontroversiella områden är dessvärre inte helt enkelt att utestänga genom filtrering. 

Sökordet rasism leder snarare till antirasistiska sidor än till de rasistiska. Och, hur 

klarar tekniken att hantera sarkasm och ironi? Material som innehållsmässigt ligger i 

gråzonen, som exempelvis förespråkar mer subtila och svårtolkade människovärde

ringar, riskerar att medföra större bekymmer än när budskapet tydligt ligger öppet 

framför oss. Att tolka och förstå dessa texter kan kräva stor kunskap om synsätt och 

ideologier - något som det stora flertalet fönnodligen tenderar att sakna. Artikel J 

29 Platform for lntemet Content Selcction (PICS). Metainformation som underlättar vid filtrering eller 

blockering kopplas till innehållet på Internet. 
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vill påvisa hur en plagierad text med små, nästan omärkbara, förändringar kan fä en 

annan mening och avsikt när en annan aktör plagierat och tagit över den. 

Netiquette och sociala mekanismer 

Av stort intresse i det här sammanhanget är de konventioner som skapas i samspelet 

mellan människor. Genom sociala påtryckningar utvecklas de oskrivna regler som i 

Internetsammanhang brukar kallas för netiquette30 (Sharf, 1999). Netiquette är en 

sammanslagning av orden network och etiquette, och betyder net-etiquette eller 

etiquette of the network. Vid tillkomsten av konventioner avseende Internet är det de 

enskilda individerna som spelar störst roll, påpekar Scheuermann och Taylor ( 1997). 

Den teknologiska utvecklingen har inte bara skapat Internet utan även ett 

kulturellt nät som breder ut s ig över jorden - ett nät som överskrider geografiska 

gränser och nationell lagstiftning. Netiquetten berör moraliska och etiska aspekter, 

men är också en artighetsmåttstock. Scheuermann och Taylor ger exempel på två 

uppsättningar av budord för datoretik, båda inspirerade av bibelns tio Guds bud. Den 

etiska grunden, enligt Sturges (2002), är att komma ihåg människan - det vi skriver 

och gör med Internet påverkar, oavsett om det handlar om våra grannar eller om 

människor på andra sidan jordklotet. Vi får inte agera som om allt som existerar är 

vi själva och datorn. 

Netiquetten kan bland annat omfatta tumregler som innebär "förbud" mot 

att vara anonym, att förolämpa andra, samt att sprida reklam som inte främst är 

produktinformation (Sundblad, 1998). Medvetenheten och efterlevnaden omfattar 

naturligtvis inte alla Internetanvändare, men trots allt förekommer en viss likriktning 

med näraliggande åsikter, värderingar och avsikter hos dem som agerar på denna 

gemensamma arena. Förhoppningen är att personer som inte respekterar de gällande 

konventionerna ska påminnas om att deras beteende inte är acceptabelt och att fler 

och fler på sikt kommer att ingå i de medvetnas skara. 

Pargman (2000) visar hur oönskat beteende i en MUD31 bland annat kan 

bestraffas med spamining, det vill säga genom att en mängd meddelanden, oftast 

med mindre trevligt innehåll, skickas till den berörda av enskilda personer eller 

kollektivt. Huruvida det går att beröra personer fys iskt i ett databaserat forum 

diskuteras utifrån en rad iakttagelser av vad orden och tekniken kan användas ti ll. 

"To be in within physical reach ofanother person is to be in a situation where an 

insult can result in a slap in the face or some other immediate physical 'punish

ment"', säger Pargman (2000, s. 251) och drar därmed en skiljelinje mellan att 

30 På svenska kan begreppet nätikeu förekomma. 
31 Multi User Dungeons, textbascradc rollspel på Internet. 
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fysiskt vara inom räckhåll och enbart bli berörd vilket skulle vara fallet i MUD. 

Samspelet i en MUD utgår från att deltagarna respekterar de lagar och rekommen

dationer avseende beteende och innehåll som har tillkommit med hänsyn till olika 

kontexter: Det omgivande samhället, det yttre sociala systemet, det tekniska sys

temet samt det inre sociala systemet (Pargman, 2000). 

Önskvärt med självreglering 
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Europaparlamentet och ministerrådet inom EU antog 1999 en handlingsplan för att 

bekämpa illegalt, skadligt och rasistiskt material på Internet. Syftet var att främja 

säkerheten på Internet. EU vill visa att man tar tag i problemen genom att propagera 

för behovet av att skapa en trygg miljö främst byggd på självreglering, men också 

genom att stötta utvecklandet av filter- och klassificeringssystem, och genom att 

informera föräldrar, lärare och barn om Internets möjligheter och nackdelar. 

Utvärderingen av EU :s plan visar hur svårt det är att hitta övergripande 

definitioner som täcker en kategoris komplexitet. Hur ska man klassificera ett repor

tage om Förintelsen som innehåller beskrivningar av sexuellt våld i koncentrations

läger? Frågan illustrerar några av de svårigheter som föreligger. Att styra upp alltför 

hårt kan också visa på en okänslighet gentemot andra synsätt, exempelvis mot dem 

som försvarar der fria ordet (Sideri, 2004). 

Yftrandefrihetskampanjer på Internet 

Kampanjer för att behålla det fria ordet, använt med förnuft, på [nternet och i andra 

digitala sammanhang har förekommit. Ett exempel är Blue Ribbon Campaign på 

initiativ av organisationen Electronic Frontier Foundation (EFF) 32
. 

Kampanjen bygger på att utifrån ett gräsrotsperspektiv, såväl lokalt som 

globalt, öka medvetenheten om yttrandefrihetens värde, men samtidigt värna om att 

det fria ordet inte ska omfatta sexuella trakasserier, utnyttjande av barn, eller upp

muntran till hat eller intolerans. En av kampanjens grundideer handlar om att för

flytta ansvaret från lagstiftarna till Internetanvändarna själva. Censur av något slag 

på Internet jämförs med gamla tiders bokbål. 

För att försvara rätten att tänka, tala samt dela våra ideer, tankar och behov 

vid användningen av ny teknologi, har de Internetaktörer som stöttar projektet för

sett sina webbsidor med en symbol föreställande ett blått band (se figur l ). 

32 Initiativtagaren Electronic Freedom Frontier, startad 1990, hänvisar til l USA:s författning från 179 1, 

FN :s deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948, samt Telecom-lagen från 1996. 
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i Frect Spccch Online 
l\elue Ribbon Campaign 

FIGUR 1. En variant av symbolen med det blå bandet. 

Blue Ribbon Campaign fortsätter sitt arbete, om än inte med samma uppmärksamhet 

som inledningsvis. EFF kämpar vidare för det fria ordet och uppmanar till engage

mang i länder utanför USA (Electronic Frontier Foundation, 2004, 2005). 
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KAPITEL 5 Artiklarna 

De teoretiska utgångspunkterna, som till stor de l vilar på en kommunikationsinriktad 

grund, har avsett att undersöka fenomenet yttrandefrihet, både övergripande gene

rellt och relaterat till internet som arena. 

Internet och yttrandefrihet kan studeras empiriskt ur olika perspektiv. Här 

är avsikten att söka efter förs tåelse för några av de specifika sidorna av yttrande

frihet relaterad till Internet, detta inifrån genom en fallstudie av två Internetaktörers 

interaktion och utifrån genom en diskurs i ett annat medium. De båda artiklarna 

presenteras i sin helhet i del B. 

Artikel 1 

The Hypertextual Dialogue between Living History and True History. 

Two Perspectives from the World Wide Web on the Holocaust. 

Publicerad i Nordicom Review, vol. 21, nr. 2, 2000, s. 329-346. 

Sammanfattning 

Artikel 1 handlar om hur internet möjliggör interaktion, e ller dialog, mellan två 

sinsemellan mycket olika aktörer. Levande historia är ett regeringsstött nationellt 

projekt som avser a lt uppmuntra framför allt skolungdomar till diskussion om med

mänsklighet, demokrati och alla människors lika värde. Avsikten är att använda 

Förintelsen under andra världskriget som utgångspunkt för denna diskussion. När 

kampanjen startade 1998 utgjorde Internet en viktig plattform. Senare samma år 

plagierades denna webbplats av en aktör kallad Sann historia som uppvisade ett 

historie revisionistiskt förhållningssätt. Sann historia " lånade" såväl upplägg som 

innehåll av Levande historia; de använde delvis samma text och layout som origi

nalet. Med smärre språkliga förändringar kunde budskapet förskjutas på ett provo

kativt och vilseledande sätt. Protester ledde till att plagiatet stoppades under en tid. 

Dock återkom webbplatsen relativt snart och har därefter funnits kvar på Internet -
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numera med lite annorlunda utformning. Kontakten mellan de två aktörerna var från 

Levande historias sida motvillig, däremot eftersträvad från Sann historia. 

Metod och material 

Artikel l är en retoriskt inriktad textanalys, en fallstudie anpassad till hypertexten, 

som ser på hur två aktörer med mycket olika bakgrund, förutsättningar och åsikter 

agerar och interagerar på Internet. På ett mer övergripande plan fokuserar studien på: 

• hur texterna är relaterade till varandra och kan hänföras till samma diskurs. 

• hur innebörden/meningen förändras när ord och textsegment reproduceras och 

rekontex tualiseras. 

• hur aktörerna kan interagera och påverka varandra. 

• hur aktörerna beskriver sin egen och den andres identitet. 

När dessa två olikartade aktörer möts på en gemensam arena - förmodligen möjlig

gjord av Internet - sker det på förvånansvärt likartade villkor. Trots sina diametralt 

olika åsikter förhåller sig de båda aktörerna till varandra och länkas samman på ett 

strukturellt och intertextuellt plan, men också genom att de ingår i samma diskurs -

båda berör Förintelsen. 

Fallstudien kräver att man kan identifiera ett avgränsat system - en specifik 

företeelse. Att studera material från Internet tvingar fram någon form av avgränsning 

eftersom en av hypertextstrukturens konsekvenser gör att det kan förekomma länkar 

i oändlighet. De webbplatser som studerats här är mycket omfattande till sitt inne

håll och de sidor som ingår i analysen har valts ut för att det finns någon form av 

Likhet och/eller dialog mellan dem. Avsikten är att undersöka och beröra dynamiken 

i en dialog på såväl teknisk, intertextuell som diskursiv nivå (observera att nivåerna 

först senare, efter artikelns publicering, har föreslagits dessa benämningar). 

Det analyserade materialet omfattar text, layout och innehåll. Även om 

texten är förhållandevis central i denna form av analys så är föresatsen att gå steget 

bortom den traditionella text-/innehållsanalysen. Mitra och Cohen (l 999, s. 18 1) 

menar att analyser av material från Internet måste "go beyond the more ' reduc

tionist' content analysis", och föreslår ett närmande där "focus is not only on the 

content of the WWW texts, but also on the way in which the content is presented 

and on its significance" . 

Fallstudier utgår ofta från intervjuer och/eller observationer, men det är 

även möjligt att utgå från olika slags dokument. Merriam (l 994) varnar för att doku

menten vanligtvis har producerats för andra ändamål än för forskning, och det kan 

vara svårt att få reda på dess bakgrund, förutsättningar, syften och källor - å andra 
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sidan har de en koppling till verkligheten genom att de är en produkt av den kontext 

de tillkommit i. 

Resultat 

Tre delstudier där material från båda webbplatserna ingår inkluderas i artikeln: 

I. De inledande sidorna på respektive webbplats jämförs, dessa sidor har till 

mycket stor del (ca 85 %) samma text. 

Här går att se hur nästan obemärkta ändringar i texten medför en stor skillnad för 

helheten i budskapet. Dessa små förändringar kan bidra till en sarkastisk ton och 

medverka till avsevärda betydelseförskjutningar. Ci tattecken (exempel: "över

levande" och "förintelsen"), tillägg av adverb, negationer och att texten får en annan 

avs lutning, förändrar textens helhet och innehåll. Plagieringsakten kan innebära att 

en aktör försöker överta en annan aktörs rykte, position och inflytande i avsikt att 

föra ut sina egna ideer. 

2. En pressrelease på Levande historias webbplats analyseras tillsammans med en 

sida från Sann historia som båda handlar om varför plagiatet försvann en tid. 

Båda aktörerna talar här om den andre och förhåller sig på något sätt till mot

ståndarens ideologi främst genom ett mer eller mindre markerat avståndstagande. 

Att beskriva den andres identitet - vad man inte står för - blir också till ett sätt att 

presentera sig själv. 

3. En överlevandes berättelse från Förintelsen på Levande historias webbplats 

bemöts i ett öppet brev av Sann historia som kritiserar och ifrågasätter riktig

heten i berättelsen. 

Berättelsen är korrekt och faktainriktad i sin framställning, däremot framstår det 

öppna brevet som oorganiserat och talspråksorienterat. Utvalda delar av den över

levandes berättelse lyfts fram och kritiseras i det öppna brevet; avslutningsvis in

bjuder Sann historia Levande historia till en dialog. Metoden, som används i syfte 

att ifrågasätta och omkullkasta, är att lyfta uttalanden som ingår i berättelsen ur sina 

egentliga sammanhang; genom rekontextualisering tillskrivs sedan citaten nya inne

börder. Båda parter vill övertyga: Den överlevande om vad som hände under kriget, 

vad han såg och upplevde, och den kritiserande parten om att den överlevandes 

historia är överdriven och oriktig i sin framställning. Båda vill också övertyga i ett 

större perspektiv: Å ena sidan att Förintelsen verkligen har ägt rum, och å andra 

sidan att Förintelsen är en myt eller åtminstone en överdrift. 
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Analysen visar hur förvillande lika dessa olika aktörer kan te sig vid en 

förs ta anblick och hur svårbedömd informationen på Internet därmed kan vara. Det 

kan vara svårt för läsaren att bedöma informationens trovärdighet och avgöra om 

aktören är seriös eller inte. 

De två aktörerna uppvisar olika förhållningssätt till yttrandefrihetens vara 

eller inte vara. Den seriösa aktören tycks vara ganska besvärad av den andra aktör

ens närvaro och skulle troligtvis önska att denna typ av åsiktsyttringar inte tilläts på 

samma arena. Projektets ideer bygger dock till stor del på att etablera en öppen 

diskuss ion bland ungdomar och därför borde utrymme finnas även för avvikande 

åsikter. Plagiatorn tar vara på att yttrandefriheten även ger marginaliserade aktörer 

möjlighet att agera. 

Artikel 2 

Freedom of Speech on the Internet? 

A Media Discourse in Swedish Newspapers. 
Å·nnu ej publicerad. 

Sammanfattning 

Den andra studien avser att fånga upp och undersöka en mediediskurs i dagspressen 

relaterad till yttrandefrihet/censur och internet. I 06 artiklar från Aftonbladet, Dagens 

Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet har analyserats. Artiklarna publicerades 

under 1997-1999. 

En utlösande faktor till studien var den opinionsundersökning gjord av Sifo, 

på uppdrag av Aftonbladet, 1997 som tydde på att en stor del av svenskarna ville 

införa censur på Internet. Medierna har ett stort inflytande över våra attityder och 

opinionsbildningen och avsikten är att se hur medierna, i det här fallet fyra riks

täckande svenska dagstidningar, skriver om yttrandefrihet, alternativt censur på 

Internet. Kärnan i den eftersökta mediediskursen är yttrandefrihet relaterad till 

Internet, men även till yttrandefrihetens motsatta sida, censuren, som kan anses ingå 

i samma diskurs. Vid analysen av en mediediskurs är det viktigt att skilja mellan 

mediernas bild av vad som sker på Internet och vad som verkligen sker på Internet. 

Studien avser att identifiera vilka ämnen och teman - beskrivningar av 

innehållet på internet - som berörs, samt att resonera omkring de val och vinklingar 

som tidningarna gjort. Vidare är avsikten att försöka förstå hur beskrivningarna av 

innehållet ingår i ett större sammanhang som knyter an såväl till opinionsskapande 

som till vardagliga sociala situationer och samhälleliga fenomen. 



DE LÄNKADE ORDEN 

En annan sida av studien är att reflektera över hur ett medium speglar ett 

annat. Ur detta perspektiv, vad kan ligga bakom dessa dagstidningars val av per

spektiv och innehåll? 

Metod och material 

43 

Denna studie bygger på en innehållsanalys av dagspressartiklar. Tillvägagångssättet 

är även påverkat av intryck från diskursanalysens fält. 

Textanalysen har inom medieforskningen ofta förknippats med innehålls

analys, och används för att identifiera, kategorisera, beskriva och kvantifiera lång

siktiga och kortsiktiga utvecklingstrender (Watson & Hill, 2000). Tidigare var inne

hållsanalysen mest fokuserad på de mer uppenbara aspekterna av texten, idag söker 

man snarare efter förståelse för den sociala praktik som texten ingår i. Eftersom 

medierna verkar i ett socialt system är det viktigt att inte tappa detta större samman

hang. Begreppet discourse, på svenska diskurs, kan användas dels för att beskriva 

det talade eller skrivna språket i en social kontext eller interaktion, och dels för att se 

på hur språket används för att konstruera verkligheten (Fairclough, 2001). Discourse 

definieras enligt Burr (1995, s. 48) som "aset ofmeanings, metaphors, representa

tions, images, stories, statements and so on that in some way together produce a 

partietdar version of events". Parker ( 1992) framhåller diskursen som ett system av 

yttranden som konstruerar ett objekt. 

l en mediediskurs kan en rad olika röster vara närvarande. Dagspressartik

Jarna innehåller förutom journalisternas och de intervjuades röster, även röster från 

forskare, politiker samt företrädare för föreningsliv, näringsliv och industri med 

flera. På en mer övergripande nivå bäddas rösterna in i situationsbaserade, institu

tionella och samhälleliga kontexter. 

Artiklarna är framtagna genom sökningar i två datorbaserade pressarkiv, 

tillgängliga på Internet: Presstext (Dagens Nyheter och Expressen) och Mediearkivet 

(Svenska Dagbladet och Aftonbladet). Vid sökningarna har två kombinationer av 

sökord använts, dels yttrandefrihet och internet, dels censur och internet. Sökning

arna har resulterat i ett stort antal träffar som sedan granskats i flera omgångar i av

sikt att bestämma om de hör till den eftersökta diskursen eller inte. De elektroniska 

arkivens sökmotorer går a tt likna vid grovmaskiga nät som även släpper igenom 

artiklar utan någon som helst innehållsmässig relevans. 

Vid själva analysen, som är text- och innehållsrelaterad, har varje artikel 

noggrant lästs igenom. Under läsn ingen har olika intressanta aspekter och perspektiv 

dykt upp, bland annat beskrivningar av innehållet på Internet. 



44 D E LÄNKADE ORDEN 

Resultat 

De artiklar som ingår i materialet tenderar att fokusera på de manifesta och uppen

bara aspekterna av innehållet, och ser ut att förbise de problem som kan uppstå 

avseende värderingen av den information som vi möter på Internet. De teman som 

dominerar vid artiklarnas beskrivningar av innehållet på Internet kan främst relateras 

ti ll sexuellt orienterat material, personlig integritet och rasistiska uttryck. Vinklingen 

av dessa, men även avseende andra mindre kontroversie lla ämnen, är huvudsakligen 

probleminriktad. 

Andra teman som berörs går att hänföra till samhällskritik, vaga uttryck, 

opposition samt till tro och andlighet av olika slag. Endast i ett fall har beskriv

ningen från Internet bedömts höra till temat ekonomi. 

Framställningen i artiklarna ger intryck av att utgå från att Internets inne

håll alltid är tydligt och uppenbart, att vi vet att vi exempelvis ser rasism. Medierna 

oroar genom att lyfta fram kontroversiella, men identifierbara, teman, när det största 

problemet istället skulle kunna vara närvaron av de svårupptäckta och subtila bud

skapen. 

Ett medium speglar ett annat medium och det inverkar säkert på framställ

ningen. Dagspressen vet inte var man har Internet, om Internet ett hot eller ett hjälp

medel. Att barnen måste skyddas från pornografi och rasism är ett starkt argument 

för reglering. Genom att lyfta fram och stärka bi lden av behovet av censur och regle

ring kan medierna medverka till att dämpa människors oro, inte minst oron för att 

barn och ungdomar ska utsättas för olämplig information från Internet. 
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KAPITEL 6 Diskussion 

Avsikten med det här arbetet har varit att öka förståelsen för yttrandefrihetens all

männa sida och att sammanföra tankar om yttrandefrihet med Internet. Avstampet 

har tagits i mer allmänna resonemang om frihet och yttrandefrihet samt i hyper

textens potentialer. När dessa tankespår sammankopplas med innehållet i de två 

artiklarna framstår de speciella dragen allt tydligare: Internet är på många sätt en 

arena utan tidigare motsvarighet, och detta bidrar till att även göra yttrandefrihetens 

förutsättningar speciella. 

Disla1ssionen börjar med att behandla våra föreställningar om Internet, 

andra mediers bild av Internet, samt några tankar om Internet som nyhetsförmedlare. 

Därefter, i avs ikt att öka förståelsen för yttrandefriheten på Internet, kommer fem 

olika aspekter, som identifierats under arbetet, av Internets struktur och frihet att 

beröras. Avslutningsvis berörs några reflektioner avseende både nyhetsmediernas 

syn på Internet idag och våra förhållningssätt till Internets pluralism. 

Bilden av yttrandefrihet och Internet 

I och med Internets etablering har också djupt rotade föreställningar relaterade till 

gamla traditioner och fenomen blottlagts på nytt, inte minst frågor i ans lutning till 

yttrandefrihet. lnformationsteknikens snabba utveckling tvingar oss ti ll att ta ställ

ning till vad som får uttryckas, vem som får uttrycka sig, och vem som har ansvaret 

för vad som uttrycks. Uppfattningarna om yttrandefrihet, som tidigare ofta fonnats i 

en förhållandevis avgränsad och homogen kultur, riskerar att bli omkullkastade i 

mötet med den nya arenan där aktörer, åsikter och avsikter blandas utan like. 

En väg av metaforer 

Hur har Internet etablerats i våra föreställningsvär ldar? En väg, för a tt underlätta 

processen, har varit via välbekanta liknelser och metaforer. Skrivbordsmetaforen 

avdramatiserade själva användandet eftersom "alla" vet hur ett skrivbord ser ut och 

datorns skrivbord fick ikoner som var lätta att ta till sig. Internet som fenomen gick 
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att förstå med hjälp av bilden av det globala samhäller3 som betonade gränslösheten 

och de många möjligheterna för att skapa olika kontakter. Vidare skulle de elektro

niska motorvägarna medverka till att visa hur informationen skickades blixtsnabbt -

oavsett avstånd - och därmed sammanbinda olika platser. Metaforen, den digitala/ 

elektroniska marknadsplatsen, blev sinnebilden för den stora mötesplatsen där del 

gick att utväxla tankar, ideer och varor. Slutligen, det digitala/elektroniska biblio

teket var ett sätt att framhålla den stora mängden tillgänglig information. 

Även om vi saknar egna erfarenheter, och egentligen inte vet så mycket om 

ett fenomen, så har vi oftast någon slags uppfattning om vad del kan vara. Vi till

skriver Internet ett innehåll och placerar in det i ett större sammanhang. Vardags

kunskapem a växer i det sociala utbytet vid interaktionen med andra människor. 

Dessutom bidrar medierna, inte minst dagspressen och televisionen, till våra kon

struktioner av aktuella begrepp och fenomen. Genom sina urval, vinklingar och 

representationer har medierna stor möjlighet att forma och påverka våra världsbilder. 

När medierna speglar ett annat medium 

Mediernas bilder av fenomen och händelser är ofta kraftfulla. Artikel 2 ger en an

tydan om hur dagspressens inställning, som även uttrycker farhågor, riskerar att 

färga bilden av yttrandefrihetens konsekvenser relaterade till Internet - ett nytt svår

placerat medium. Under perioden 1997-1999 använde svenska dagstidningar i stor 

utsträckning teman som pornografi, personlig integritet och rasism för att beskriva 

innehållet på Internet. Perspektivet kunde, även vid andra teman, betraktas som 

problemorienterat. Farorna betonades ofta - med stöd av del närmast oantastliga 

argumentet att barnen måste skyddas. Alt medierna tenderar att fokusera på negativa 

och kontroversiella sidor kan bland annat kan ses som en konsekvens av den 

etablerade nyhetsvärderingen. 

Mediernas makt betonas bland annat av Bourdieu (1998) som tillskriver tv

bilden förmågan att framkalla verklighelseffekter som gör att vi tror på del vi ser. 

Traditionella nyhetsmedier spelar stor roll för många av våra vardagsnära föreställ

ningar. När dessa medier berör Internet speglar de också etableringen och närvaron 

av ett annat medium. Under ytan kan det finnas en ganska komplicerad relation ti ll 

Internet, som genom sin uppkomst möblerat om i medielandskapet och tvingat fram 

förändrade positioner. Vad slår det här nya mediet för? Är det ett hot i form av en 

konkurrent, eller är det ett hjälpmedel? In ternet påverkar de traditionella mediernas 

existens både genom att underlätta nyhetsförn1edlingen, och genom all erbjuda 

parallella kanaler. Digitala dagstidningar kan läsas direkt på datorn, vissa med fort-

33 Begreppet introducerades av McLuhan redan på 1960-talet. 
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löpande uppdatering - till skillnad mot de tryckta versionerna. Annonsörer och 

allmänhet kan mötas direkt på Internets "marknadstorg" istället för på tidningarnas 

eftertextsidor. Trots allt har de pappersbaserade dagstidningarna fortfarande en 

ganska stark ställning. 

Medierna bidrar i sin nyhetsfönnedling gärna till att skapa förväntningar 

och känslomässigt engagemang. Under 1980-talet bidrog medierna till en upphetsad 

debatt om våldsfilmer på video. Videovåldet blev ett begrepp. Enligt Höjdestrand 

( I 997) var beskrivningarna av "videovåldet" överdrivna och debatten gav upphov 

till onödig rädsla och oro - reaktioner som kan jämställas med moralisk panik4
. 

Genom sina framställningar betonar medierna de negativa sidorna av en händelse 

eller ett fenomen och medverkar till att förstora upp problemen. 

Har debatten omkring yttrandefriheten på Internet givit upphov ti ll moralisk 

panik? Med tanke på önskemålet som fanns 1997 om att införa censur, tycks frågan 

inte vara helt obefogad. Vi vet dock inte hur väl undersökningen verkligen speglar 

allmänhetens attityder. är svensk dagspress skriver om Internet är det gärna de mer 

kontroversiella sidorna som lyfts fram. På liknande sätt som vid videovåldet är det 

därför troligt att oro skapas eller förstärks. Det retoriska greppet att betona faran för 

barnen och ungdomar fu ngerar i allmänhet. 

Nyhetsförmedling i b/oggosfären 

Internet har vidgat nyhetsrapporteringen från olika delar av världen. Traditionell 

nyhetsförmedling kompletteras idag med internetanvändarnas egna upplevelser i 

text och bild. Efter tsunamikatastrofen i Asien i slutet av 2004 publicerades många 

ögonvittnesskildringar på Internet av personer utanför nyhetsmedierna. Bilden av 

händelseförloppet kunde därmed kompletteras . 

En alternativ form av nyhetsförmedling kan vi se i de så kallade bloggarna. 

Blogg kommer från engelskans webblogg och är en loggbok på webben. En blogg 

kan kommentera dagsaktuella företeelser - likaväl privata näraliggande vardags

händelser som offentliga politiska skeenden. Här kan "vanliga" personer förmedla 

vad de sett, hört och upplevt. Händelser som inte får så stort utrymme i traditionella 

nyhetsmedia kan finnas tillgäng liga som bloggar (Våge, Dalianis & lselid, 2003). 

Möj ligheten att skriva bloggar har alltmer börjat utnyttjas av mediefolk - journa

lister, krönikörer och ledarskribenter - som kommenterar ur mer personligt perspek

tiv. Mediebloggarna kan utgöra verktyg både i yrkesutövningen och i mer privata 

sammanhang. 

3' Termen moralisk panik uppkom i samband med ungdomsoroligheter och upplopp på engelska badoncr. 

Tidningarna förstorade upp dessa händelser och skapade en panikartad oro inför nya förvärrade upplopp. 
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Bloggarna kan fungera som alternativ till tidigare etablerade massmedier 

och bidra till att ge enskilda individer en starkare röst. Fenomenet går delvis alt jäm

föra med fikarastens diskussioner, men risken är att tröskeln blir lägre och att grovt 

skvaller, lögner, grundlösa anklagelser och konspirationer sprids35
. Påtryckningar i 

form av svarta listor förekommer för att stävja hanteringen med bloggar. 

Den här formen av okontrollerad och oreglerad förmedling av alla slags 

nyheter, i begreppets vidaste bemärkelse, aktualiserar frågor om trovärdighet och 

tillit. Hur ska vi bemöta informationen som finns i bloggarna, och vad kan journa

lister skriva här som de inte kan, får eller vi ll förmedla genom andra medier? 

Att förstå yttrandefriheten på Internet 

Vad är det som gör yttrandefriheten speciell på Internet? Fem bidragande aspekter 

kommer att diskuteras här: Den hypertextuella dialogen, collageeffekten, de gräns

lösa identiteterna, ansvarsförskjutningen, samt Internet som parallellvärld eller 

hyperrealitet. 

Hypertextuella dialoger 

En av nycklarna till att yttrandefriheten på Internet är så speciell är uppbyggnaden 

med hypertext. Hypertextstrukturen är karaktäristisk för Internet och bidrar till såväl 

till individualitet som till interaktivitet - dessutom till en problematisk svårkontroll

erbarhet. 

Interaktionen på Internet kan ske på olika nivåer. Det här arbetet lyfter fram 

hypertextue/l dialog som begrepp. Den hypertextuella dialogen kan på en teknisk 

nivå innebära att aktören skapar klickningsbara länkar till texter och webbplatser/ 

webbsidor som användaren sedan kan välja alt följa. Sammankopplingar kan på så 

vis ske utan egentlig hänsyn till innehållets karaktär eller till förekomsten av gemen

samma beröringspunkter. I artikel 1 har den oseriösa aktören (Sann historia) under 

en tid en länk till den seriösa aktörens (Levande historia) webbplats som gör det 

mycket lätt att gå från den ena webbplatsen till den andra. 

Nästa nivå av den hypertextuella dialogen, den intertextuella, kan handla 

om att en aktör i sina texter refererar, citerar, hänvisar eller på annat sätt knyter an 

till egna eller andra aktörers texter så att dessa länkas samman. Här finns företrädes

vis någon form av innehållslig likhet. Texter kan också förbindas genom påhopp, 

skvaller och förtal. I extrema fall, som i artikel l , kan hela texter, såväl layout som 

innehåll "lånas" eller rent av plagieras av en aktör. 

Jl Se http://bloggbloggar.se, tillgänglig 26 augusti, 2005. 
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Den diskursiva nivån samlar åsikter, föreställningar, ideer, tankesätt med 

mera som, på ett övergripande och sanunanhängande plan, har en definierbar och 

gemensam punkt. Internetanvändaren kan med hjälp av lämpliga sökord tanga upp 

ett likartat material, dock behöver inte alla träffar leda till texter som ingår i en och 

samma diskurs. De båda aktörernas åsikter i artikel .I kan, trots deras i grunden 

diametralt motsatta ståndpunkter, sammanföras inom ramen för en gemensam, över

gripande diskurs eftersom båda förhåller sig ti ll Förinte lsen. I artikel 2 är tanken att 

både yttrandefrihet och censur relaterad till Internet kan ingå i en gemensam diskurs. 

Både likartade och klart motsatta synpunkter går på så vis att förena på en mer över

ordnad nivå. 

Den hypertextuella dialogens tre nivåer kan bidra till ökad förståelse för 

varför Internet går att betrakta som en extremt dynamisk, kraftfull och svårgreppbar 

arena ur yttrandefrihetshänseende. 

Yttrandena på Internet lever sitt eget liv när de på olika sätt länkas till 

varandra. U tan någon tydlig början eller något tydligt slut, blir de ti ll en del av något 

större. Meningsskapandet ligger både hos upphovsmännen och hos användarna -

egentligen någonstans mitt emellan dem. Hypertexten åsidosätter den ensamme för

fattaren och understödjer det gemensamma skapandet av texter. Även om hyper

texten distanserar läsaren från författaren i större utsträckning än den tryckta texten, 

så närmar sig författaren och läsaren varandra ur kreativt hänseende. Enligt Taylor 

och Saarinen ( 1996, ej paginerad) kan det engelska begreppet interstanding använ

das för att beskriva hur mening skapas: " lnterstanding is relational but not dialec

tical, connective but not synthetic, associative but not unitive. The between of the 

' inter' neither fragments or totalize". 

Alla texter har potentialen att tolkas på olika sätt genom att sammankopplas 

med våra personliga föreställningar, kunskaper och erfarenheter. Den digitala/elek

troniska textens många valmöjligheter lyfter läsarens tolkningsfrihet ytterligare ett 

snäpp och ger såväl ökat inflytande som ökat ansvar. Ti ll frihetens baksida - alla 

dessa val- och tolkningsmöj ligheter - hör svårigheterna dels att överblicka helheten, 

och dels att uppfatta vad och hur mycket som valts bort. Ofta är vi dessbättre lyck

ligt ovetande om den information som vi gått miste om. 

Collageeffekt 

Internets utveckling har bidragit till en enorm ökning av erfarenhetsförmedlingen 

genom att tillgängliggöra ofantliga mängder av historier, skildringar, åsikter, fakta

uppgifter, händelser et cetera. Giddens ( 1999) beskriver hur medierna, men även vår 

digitala/elektroniska kommunikation, inverkar på förhållningssättet till verkligheten. 
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Alla dessa många intryck som i en fantastisk blandning tränger in i individens var

dag får sin mening genom det sammanhang som de ingår i. Giddens använder 

begreppet collageeffekt, och exemplifierar med den moderna dagstidningen där en 

hypertextuellt färgad collageeffekt uppstår genom att mycket olikartade inslag före

kommer på en och samma sida. Nyheter och händelser från hela världen blandas 

med lokala annonser - genom sin samexistens på tidningssidan ingår de i ett gemen

samt betydelseskapande sammanhang. För den enskilda individen, som själv får 

skapa sin egen ordning, är collageeffekten till stor del en slumpmässig eller passiv 

process (Giddens, 1999). 

Ett besläktat fenomen som vi ser i dagens medieanvändning är zappandet 

som får oss att snappa upp lite här och lite där - även av en rad intryck utan sam

manhang skapar vi en slags helhet. Zappkulturen omfattar inte enbart televisionen36 

utan berör inställningen till, och användningen av, media i allmänhet. Homo 

Zappiens37 är den generation som vuxit upp med fjärrkontroll, datormus och mobil -

verktyg för att kunna kontrollera informationsflödet. Wim Veen identifierar 

egenskaper som är speciella för homo zappiens: Förmåga att skanna information, 

simultankapacitet, skicklighet i att återuppta avbrutna sammanhang, samt ett icke

linjärt inlärningssätt som utgår från associationer. Hanteringen av informationen är 

inte slumpmässig, det är ett sätt att orientera sig och bringa ordning för att på så sätt 

kunna skapa en helhet (Näslundh, 2001). Den zappande generationen uppfattar 

förmodligen inte collageeffekten som problematisk, utan snarare som en ständigt 

närvarande självklarhet. 

Varje text- eller bildsegment på Internet blir meningsbärande utifrån en rad 

olika faktorer. Sändarens avsikt inverkar, men i ännu högre grad är det mottagarens 

avsikt, förutsättningar, förförståelse och sammanhang som ger segmenten mening 

och innehåll. Ett enskilt segment kan upplevas på olika sätt och tillskrivas olika 

mening beroende på söksammanhang och på hur Internetanvändaren sammanför det 

med andra segment, även i vilken ordning det sker. Betydelsen kan också påverkas 

av den yttre kontexten, det vill säga om sökningen sker på jobbet eller hemma, i en 

stressad eller avspänd miljö, om andra är närvarande eller om telefonen plötsligt 

ringer, samt av information som kommer genom andra medier. Collageeffektens 

unika upplevelse uppstår om och om igen när individen ur den oändliga mixen av 

intryck skapar en slags helhet. 

36 Att växla me llan olika kanaler och följa flera program samtidigt men ändå förstå handlingen. 
37 Homo zappiens myntades av Wim Veen. 
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Gränslösa identiteter 

I många sammanhang är betydelsen hos de yttranden vi möter starkt kopplade till 

människors fysiska person e ller identitet. På Internets dejtingplatser kan presenta

tionen som man e ller kvinna spela en avgörande roll. I artikel I kan vi se hur en 

seriös och identifierbar aktör, personifierad av regeringen och statsministern, ställs 

mot en aktör som är svårare att placera. Bakom Sann historia står en aktör med mer 

oklar identitet och oklara intentioner. 

På Internet har vi stora möjligheter att agera anonymt. Det går också att 

konstruera fiktiva identiteter. Sunden (2002) skriver om o lika identiteter, eller 

kroppar: Föreställda kroppar (lmaginative bodies), realistiska, vardagsnära kroppar 

(Illusions of the real), och frånvarande kroppar (Absent bodies). Den frånvarande 

kroppen skapar problem då det fys iska framträdandet i relation till yttrandet till s tor 

del handlar om koherens - och möjligtvis också om trovärdighet. Identifieringen 

försvåras också av att könstillhörigbeten kan vara neutral , polymorf eller växlande. 

Vi möter naturligtvis även verkliga personer - personer som inte avser att 

utge sig för att vara någon annan än sig själv. Ett yttrande på Internet kan vara resul

tatet av en rad olika aktörers bidrag och ageranden. Bakbtins fråga "Who is doing 

the talking?" är befogad och knappast enkel att besvara. Om det är svårt a tt identi

fie ra de många röster som förekommer i andra situationer, så blir det förmodligen 

ännu värre på Internet. Behovet av att koppla ett yttrande med bilden av en enskild 

aktör, eller att identifiera alla närvarande röster, är dessbä ttre varken nödvändigt 

eller meningsfullt i många lägen. 

Ansvarsförskjutning 

Vems avsikt styr på Internet när relationen mellan ord och handling är svårbedömd? 

Avsikten vi tillskriver en aktör riskerar att knappast utgöra annat än en gissning. Den 

direkta kommunikationen behöver inte innebära att vi känner till avsikten, men vi 

kan ha ytterligare ledtrådar att tillgå, och även förutsätta att vi till stor del har delade 

referenser. Problemet med Internet är att vi inte vet vad orden refererar till då vi helt 

kan sakna gemensamma referensramar med den/dem vi kommunicerar med. Därmed 

kan det finnas ett stort tolkningsutrymme. Trots att en del sammanhang på Internet 

kan upplevas som välbekanta, så kan dessa samtidigt i hög grad gå att betrakta som 

kontextoberoende. D en kommunikativa si tuationen riskerar att sakna koppling till 

referenssituationen - de kommunicerande tillskriver inte orden samma innebörd och 

värde. Hur ska då en uppmaning till handl ing tolkas och vem bär ansvaret för konse

kvenserna? 
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Ett klipp från dagspressen kan illustrera problematiken: Unga flickor har av 

en 30-årig man, som kallar sig "Alexandra'', blivit ombedda att lägga ut bilder av sig 

själva, egenhändigt tagna med mobiler eller webbkameror, på Internet. Nätkonversa

tionen har oftast börjat på ett ganska oskyldigt sätt, men steg för steg har flickorna 

uppmanats till att göra alltmer vågade saker på sina bilder. Den egna kameran i 

välkända miljöer har verkat lugnande på dem. Efteråt har flickorna drabbats av 

fruktansvärda skuldkänslor - att de följde den okände mannens uppmaningar trots 

att de vet att man ska vara försiktig på nätet. Om de mött denna man på gatan, skulle 

flickorna ha gjort samma sak då? Mannen är misstänkt för sexuellt utnyttjande av 

tonårsflickor på nätet38
. 

Även om vi inte bokstavligen följer en uppmaning så kan orden göra något 

med oss genom att väcka olika slags känslor till liv. Istället för att fokusera alltför 

mycket på vad som sägs, bör vi snarare inrikta oss på var ansvaret för det som sägs 

ligger. Vad ska vi som användare tillåta att ett yttrande, att ord, gör med oss? 

Internets uppbyggnad med hypertext lyfter fram mottagarens/användarens roll fram

för upphovsmannens/upphovskvinnans. Användaren blir i större utsträckning med

skapare till texten och laddar den med innehåll och mening. Vi behöver inta ett 

speciellt förhållningssätt gentemot Internet som arena - ett förhållningssätt som 

medger att det är användaren som bestämmer vad innehållet refererar till snarare än 

de bakomliggande aktörerna eftersom dessa kan vara svåridentifierade och ha oklara 

avsikter. Kan vi verkligen lasta någon som vi egentligen inte vet vem det är för 

handlingar som vi själva utför? 

Parallellvärld och hyperrealitet 

Internet blir nästan som en parallellvärld till vår fysiska vardagsvärld - allt finns om 

än i digitalt/elektroniskt format. Vad är verkligt och vad är fiktivt? Ibland möts var

dagsvärlden och den digitala världen. Det kan hända om vi beställer en bok eller 

annan vara på Internet och denna sedan efter ett par dagar kommer hem i brevlådan, 

eller om vi fått kontakt med en person via Internets mötesplatser och bestämmer oss 

för att träffas på ett kafä ute på stan. 

Internet kan fungera som den perfekta sinnebilden, eller rent av illusionen, 

av postmodemismen. Här finns flyktigheten, mångfalden, friheten samt avsaknaden 

av riktning och övergripande konstruktioner som är utmärkande drag även för post

modemismen. 

Begreppet postmodern ism uppstod delvis som en reaktion på modernis

mens tro på vetenskapliga framsteg och rationalitet - den teknologiska utvecklingen 

38 Dagens Nyheter, 24 april, 2005. 
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i västvärlden ansågs vara snabbare än vad den enskilda människan kunde klara av 

(Morley, 1999). Postmodern ismen ifrågasatte de stora sanningarna, det vill säga de 

metanarrativa strukturer som fungerat som en röd tråd och placerat in oss i historien 

med ett avgjort förflu tet och en förutsägbar framtid. Istället anför postmodern ismen 

förekomsten av ett oändligt antal o lika sorters historier och kunskap (Giddens, 1996, 

1998; Lyotard, 2002). 

Giddens ( 1999) väljer begreppet senmodernitet framför postmodernitet. Att 

leva i senmodernitetens värld innebär att vi måste hantera en rad svårigheter och 

dilemman. Dessa kan beröra fören ing kontra fragmentering, och upplösningsten

denser ställda mot integrationstendenser. Nutidens villkor gör att vi lever i världen 

på ett annat sätt än tidigare - vi lever fortfarande ett lokalt liv, men det rumsligt 

avlägsna tränger sig alltmer in i de lokala aktiviteterna och påverkar vår uppfattning. 

Postmodern ismen och Internet kan på många sätt beskrivas i likartade 

termer. Svårgreppbarheten och svåröverskådligheten fungerar som gemensamma 

nämnare. Förenande faktorer är dessutom blandningen av olika berättelser och 

perspektiv som ger upphov till en känsla av frihet, men som samtidigt gör att vi 

riskerar att förlora fotfästet i det som tidigare varit tryggt och igenkännbart. 

Att tillämpa e tt postmodernistiskt tankesätt på Internet som fenomen är 

spännande. Hypertexten gör Internet speciell genom att tillåta att var och en väljer 

sina egna vägar, skapar sina personliga sanunanhang och själva bestämmer var 

slutpunkten ska vara. De tryckta böckernas linjära texter är på Internet ersatta av 

texter uppbyggda av en mängd sammanlänkade sekvenser - hypertexten saknar en 

given början och ett givet slut, och det finns inget självklart centrum eller någon 

naturlig riktning att utgå från (Landow, 1997). Internet skulle gå att se som den 

postmodernistiska arenan förverkligad! Svedjedal (2004, s. 405) ger en målande 

bild: "Att skriva en hypertext är att låta alla vägkorsningar snurra runt - a tt för

flyktiga det som blivit fast, att vidga möjligheterna till val istä llet för att begränsa 

dem. Att ställa läsaren inför valets förfärli ga ansvar - att göra det sett istället för 

bara igenkänt." 

En av nutidens stora filosofer, Jean Baudrillard ( 1999), demonterar det som 

vi gärna kallar för verklighet till ingenting - han går så långt i sitt resonemang att till 

slut är ingen kritik e ller dialog möjlig. Rent tekniskt kan informationen på Internet 

plockas ner till ett oändligt antal små, små bitar av information, som var och en i sig 

blir ganska ointressant att analysera. Är Internet en hyperrealitet - en slags simu

lerad verklighet? När texter och bilder kan manipuleras så att de inte längre refererar 

till något annat än till sig själv, går kopplingen ti ll verkligheten förlorad. Enligt 

Baudrillard (1999) handlar hyperrealiteten varken om en dröm eller om en verklig

het, utan om en utopi som upplevs som om den vore förverkligad. Disneyland an-
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vänds som ett typexempel på hyperrealitet där verkligheten är simulerad. Är Internet 

en verklighet eller en hyperverklighet som vi bara tror finns? 

Castells (2000, s. 3 77) framhåller att även den verklighet som vi kan se och 

ta på "alltid [har] varit virtuell eftersom den ständigt upplevs genom symboler som 

inramar praktiken med någon betydelse som undflyr en strängt semantisk defini

tion". Att påstå, som en del kritiker hävdar, att den nya symbolmiljön inte represen

terar "verkligheten" skulle implicit referera till en absurd primitiv föreställning om 

en "okodad" reell erfarenhet som aldrig existerat. Castells (ibid.) sammanfattar sitt 

resonemang: "Alla verkligheter kommuniceras genom symboler, och i den mänsk

liga, interaktiva kommunikationen är alla symboler, oavsett medium, något för

skjutna i relation till sin tilldelade semantiska betydelse". I viss bemärkelse uppfattas 

all verklighet som virtuell. Uti från detta synsätt skulle det alltså inte vara någon 

skillnad mellan "verkligheten" och symbolisk representation - mänskligheten har 

alltid existerat och handlat genom symbolmiljöer. 

Kommunikationsvetenskapens semiotiska skola, som definierar kommuni

kation som skapandet av betydelser, framhåller att vi kommunicerar med hjälp av 

tecken som står för (betecknar) något annat än sig själv. Dessa tecken, till exempel 

symboler och ord, blir begripliga utifrån sin likhet med det betecknade eller utifrån 

överenskommelser på mer eller mindre godtycklig basis (Fiske, 1997). Tecknets 

betydelse varierar bland annat beroende på aktuell kultur och kontext. Samtidigt som 

olika kulturer kan föra med sig skillnader avseende betydelsen så har kulturen också 

en strukturerande effekt som underlättar kommunikationen för oss. I vardagslivets 

kommunikation framgår ofta innebörd och mening utan större problem, men på 

Internet kan vi helt sakna de ledtrådar och referenser som hjälper oss att förstå vad 

tecknet syftar till. Det som ser ut som ett autentiskt fotografi kan helt sakna förebild, 

och en till synes faktaunderbyggd text kan vara ren fiktion. Meningen som vi till

skriver en bild eller en text kan inte med automatik kopplas till sändarens avsikt. 

Egentligen saknar den ursprungliga intentionen eller verklighetskopplingen bety

delse när upphovsmannen/upphovskvinnan inte längre kan kopplas till sitt verk, och 

Internet bidrar till detta fjärmande. Synsättet bygger på att innebörden och värdet 

bara kan bestämmas här och nu i den kontext som användaren skapat. I nästa ögon

blick kan användaren fä en ny uppfattning, och i samma stund kan någon annan 

användare göra en helt annorlunda tolkning. 

Den klassiska oron 

På liknande sätt som andra medier har Internet rört upp känslor i samband med 

etableringsfasen. Upprördheten och oron bör bottna bland annat i rädslan för 
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människans moraliska förfall, bristen på styrning och kontroll , samt osäkerheten för 

att användarna av Internet inte har uppnått den mogenhet som krävs för att värdera, 

använda och förvalta den tillängliga informationen. Även om Internet med tiden inte 

kommer att te sig lika oroväckande och hotfullt, så fortsätter medierna alltjämt att 

lyfta fram problem rörande åsikter och handlingar i anslutning till Internet. Idag 

förekommer till stor del samma teman som vid undersökningen av åren 1997- 1999, 

till exempel berörs faran med nätpedofiler. Många nya teman har också dykt upp 

och dessa gör knappast att Internet kan betraktas som mindre kontroversiellt idag. På 

sätt och vis framstår den mediediskurs som analyserades i artikel 2 som något naiv, 

men frågan är om inte samma slags naivitet fortfarande finns kvar. ågra exempel i 

svensk dagspress från våren 2005 indikerar detta. 

ätpedofi ltemat syns i artikeln (som nämnts tidigare) om de unga flickorna 

som av en 30-årig man blivit ombedda att lägga ut bilder av sig själva på lnternet39
. 

Enligt artikeln är det skammen och skuldkänslorna som är det mest påtagl iga för 

flickorna då de själva har lockats till handlingen att skicka in mer eller mindre por

nografi ska bilder till mannen. Flickorna och deras föräldrar skulle fönnodligen väl

komna någon fonn av förbud för att minimera risken att frestas när datorn ibland 

kan kännas spännande, anonym och intim. Ord som leder till handling kan uppfattas 

som ödesdigra. 

Samma dag som ovanstående artikel publicerades finns en stor artikel 

(nästan tre sidor) om "Piraterna på nätet" som laddar ner och kopierar film och 

mus ik från lnternet40
. En nystiftad Jag förbj uder aktörer att lägga ut upphovsrättsligt 

material på Internet, men lockar samtidigt till överträdelser. Artikeln hävdar att det 

finns " tusen" vägar att gå runt Jagen, och visar utförligt bur piratkopiering är möjlig 

med hjälp av fildelningsprogram. Varför väljer tidningen att vinkla nyheten så att 

rena instruktionsanvisningen ligger öppen framför läsaren? 

Ekonomiska brott relaterade till Internet var inte närvarande i materialet 

som analyserades för artikel 2. Internet har med säkerhet en större roll när det gäller 

olika former av ekonomiska transaktioner idag. Nu lyfter dagspressen fram ett fa ll 

med nätpoker kopplat till skattebrott41
• En utländsk medborgare kan ha tjänat 25 

miijoner på att ragga kunder till pokerspel. 

Två dagar senare är en av huvudnyheterna i samma tidning att "Bluff

universitet säljer doktorstitlar på nätet'.42
. Enligt artikeln skulle det finnas 800 bluff-

39 Dagens Nyhe1er, 24 april 2005. 
40 Dagens Nyheler, 24 april, 2005. 
4 1 Dagens Nyhe1er, 27 april, 2005. 
42 Dagens Nyhe1er, 29 april, 2005. 
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univers itet som är beredda att för några hundra dollar utfärda examensbevis eller 

rent av en doktorstitel till den som önskar. Några av dessa universitet OTTUlämns i 

artikeln - som en varning eller som ett erbjudande? 

Utan att gå lika noggrant och systematiskt till väga som vid undersökningen 

i artikel 2 så går det ändå att misstänka att intresset från dagspressens sida knappast 

avtagit. Tvärtom är Internet ofta i fokus och återigen varnar dagspressen för Internet 

som ett vilda västem43
. Mediernas avsikt är inte helt uppenbar: Vill man upplysa, av

skräcka eller marknadsföra? Vems verklighet förmedlas genom medierna och hur 

påverkas läsarna av denna bild? 

En plats för sanningar och lögner 
Vad ska vi våga tro på? Mot bakgrund av att Internet ibland ser ut att leva sitt eget 

liv är det förståeligt att det kan fungera som en utmärkt arena för spridning av alla 

slags sägner och myter. 

Bengt afKlintberg (2005), som gjort begeppet klintbergare synonymt med 

nutida vandringssägner, tar i sin senast publicerade samling upp enstaka exempel 

från Internet. En webbplats som erbjuder beställningar av "bonsaikatter"44 har upp

rört många djurvänner. Enligt informationen placeras små kattungar i glasburkar 

under flera veckor för att på så sätt förbli små och behändiga till sin storlek - därav 

liknelsen med bonsaiträden - dessutom får de en speciell form efter burken. Webb

sidans utförliga infonnation tycks spegla en ny affärside, men har skapats enbart på 

skoj av några studenter i USA. afKlintbergs amerikanska kollegor Mikkelson och 

Mikkelson (i afKlintberg, 2005) avfärdar bonsaikatterna som ett grymt skämt bland 

annat på logisk grund: Det saknas nämligen lufthål i behållarna som katterna ska 

vistas i45
. 

Vandringssägner har tidigare främst cirkulerat från mun till mun. På 

Internet sprids nu en ny typ sägner avsedda att läsas, mer omfattande och mer detal

jerade - möjligtvis kan en del av dem ha varit muntliga/traderade tidigare - några 

knapptryckningar och de sprids med blixtens hastighet. Manipulerade bilder kan 

distribueras på samma sätt. Bilderna på sidan med bonsaikatterna har många upp

fattat som autentiska, vilket resulterat i omfattande protestaktioner via kedjebrev på 

nätet. Detta exempel på lnternetdistribuerad sägen uppvisar paralleller med muntliga 

vandringssägner om husdjur, vilka kan uppfattas som satirer riktade mot dubbel

moralen i vårt förhållningssätt till husdjur (af Klintberg, 2005). Möjligheten att 

43 Dagens Nyheter, 22 april, 2005. 
44 http:l/www.bonsaikitten.com, tillgänglig 22 april , 2005. Artikel i Dagens Nyheter, 20 april , 2005. 

•s Se hup://www.snopes.com/inboxer/outrage/bonsai.hun, tillgänglig 6september, 2005. 
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kunna visa fenomenet på realistiska bilder bör förstärka intrycket - under förutsätt

ning att text och bild ger likartat budskap - och som här genom att samspela bidrar 

till en uppfattning av trovärdighet. 

Varför skulle inte Internet som arena användas för spridning av mer eller 

mindre sannolika berättelser? Samma mekanismer som medverkar till att skvaller, 

rykten, förtal, föreställningar och andra mänskliga samtalsämnen sprids i det icke

virtuella vardagslivet förekommer också här - och bör fylla likartade behov. Sam

tidig t finns risken att ribban sänks och att människor dänned far illa. 

Det förrädiska med Internet är att utfonnningens kvalitet kan vara god och 

väl genomarbetad även om innehållet som förmedlas faktiskt är ovederhäftigt, 

tvivelaktigt och/eller vilseledande. Detta förekommer naturligtvis inte enbart på 

Internet, men här kan serösa webbsidor också länkas till oseriösa utan att använd

aren ser någon uppenbar skillnad. Tekniken erbjuder idag möjligheter att göra 

avancerade produktioner även för amatörer - många ungdomar är duktiga på att 

hantera tekniken. Tidigare var framställning av reklam och information både kost

sam och tidsödande. 

Om Internets frihet handlar om sanning, demokrati och autonomi så är 

också pluralismen ett oundvikligt inslag. Utan reglering frodas mångfalden - på gott 

och ont beroende på synsätt. Om begränsningar införs får det till följd att även 

sanningarna kan stoppas. Sanningen ser dock olika ut för de enskilda individerna, 

exempelvis rymmer Internet uttryck för en rad o lika förhållningssätt gentemot andra 

människor, varav en del av dessa kan betraktas som misantropiska, xenofoba, främ

lingsfientliga, rasistiska et cetera. Gråzonen är dessutom stor, snårig och dimhöljd. 

Följaktligen är det svårt a tt filtrera bort människofientliga uppfattningar då dessa 

bland annat kan maskeras genom ironiska och sarkastiska uttryck. Artikel 1 visar 

hur lite ändringar som behövs av en plagiator för att förvandla ett perspektiv till ett 

annat. 

På Internet finns också företrädare för Flat Earth Society som ger sken av 

att på allvar hävda att jorden är platt. Internet är en användbar arena och ett forum 

för historierevisionister likväl som för konspirationsteoretiker. Ytterligare ett exem

pel är de personer som påstår att Annstrong och Aldrin, som färdades med Apollo 

1 I, aldrig satte fötterna på månen vid månlandningen 196946
. Olika mer eller mindre 

fastlåsta åsiktsföreträdare argumenterar vid diskussionerna som dessa kontrover-

46 Denna teori fick fart efter visningen av den amerikanska filmen "Conspiracy Theory: Did We Land on 

the Moon?" som visades i USA, 13 feb ruari, 200 1, senare samma år även i Sverige, I april, av Kanal 5. 
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siella ämnen utlöser. En mängd konspirationsteorier relaterade till Förintelsen och 

11 september47 förekommer också på Internet. 

Mångfalden och förhållningssättet 

Principerna om sanning, demokrati och autonomi är formulerade utifrån föreställ

ningar om att det sunda och goda i det långa loppet skall segra. Människans in

byggda förnuft ska visa vägen mot det rätta och riktiga. I det här arbetet har fram

skymtat att tekniken, samt ett komplicerat samspel mellan människa och teknik, inte 

alltid behöver bidra ti ll att lyfta fram människans bästa egenskaper. De avtryck som 

lämnas på Internet, de ord som länkas samman med andras kvarlämnade uttryck, 

lever till viss del sitt eget liv, men lämnas också över till andra för att förvaltas 

vidare. Om insikt genom pluralism gör oss kloka, då har vi en utmärkt arena att 

tillgå, men om vi fortfarande tror på att "sanningen" ska framträda genom den oänd

liga mångfalden, är det möjligt att vi är väl naiva. Vad vi behöver är insikter i fri

hetens följder, ett kritiskt förhållningssätt till det vi möter och ett eget ansvars

tagande. Det bör följaktligen vara vi själva och ingen annan som bestämmer vad vi 

ska göra med informationen på Internet. 

Det kritiska förhållningssättet berör inte bara Internet och den aktivitet som 

förekommer där utan även medier i allmänhet. Vi behöver därför utveckla en medie

kritisk kompetens som kan vägleda oss i mötet med medierna. Dagens mediekonver

gens framkallar förändringar inte bara på det strukturella planet, vi kommer även att 

se omskapade medievanor, redaktionella processer, yrkesroller och värderingar i 

kölvattnet. 

Internet skapades en gång i tiden som ett oförstörbart informations- och 

kommunikationsnät. Om Internet fortsättningsvis kan leva upp till denna högt stä llda 

målsättning får vi, eller våra efterföljande, se. För att kunna bemöta denna arena på 

ett konstruktivt sätt behöver vi ge upp tanken på att diktera exakt vad som får sägas 

och inte sägas. Istället bör vi fokusera mer på dynamiken och på den egna rollen 

som medskapare av mening och som medansvarig för informationens konsekvenser. 

Vitala frågor i anslutning till detta förhållningssätt berör även vår bedömning av 

trovärdigheten hos den information som vi möter - ett utvecklingsbart och högst 

relevant område att beforska. 

47 Allentatet mot World Trade Centers tvillingtom i New York, 2001. 
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T he World Wide Web offers almost unrestricted freedom of speech. Consequently, this 
large marketplace of ideas' contains all kinds of information including plagiarism, 
fa ls ifications, and incorrect data. Sometimes, web information is considered problem
atic, or even dangerous, because of its possible influence on the readers ' thoughts and 
acts, but, "dangerous" information is not necessari ly related to issues like pornography, 
racial hatred, blasphemy or bomb-making. The presence of misleading, unreliable or in
definable information might be a problem that is even more difficult to survey. Since we 
are expected to collect an increasing amount of information from the World Wide Web, 
what information can we use and trust? 

This study shows that the freedom of the World Wide Web can provide great opportu
nities for some actors, but it can also mislead the readers. Living History, a serious infor
mation campaign, supported by the Swedish government, was plagiarised by an anony
mous web actor, True History, which presented conflicting opinions. This plagiaris rn 
gave rise toan interesting kind of interaction between these two actors, whose inequality as 
regards their positions and resources would certainly be more noticeable in other arenas. 

T he concept hypertextual dialogue is chosen to describe the above interaction. The 
firs t part, hypertextual, refers to the structure on the World Wide Web, but also to the 
intertextuality that unites texts from different sites and makes them interrelated and part 
of the same discourse - the term hypeHext can be used to apply to both the structure and 
the content. In this study, the latter aspect is focused. Th e second part of the concept, the 
dialogue, refers toa defin ition used by Linell (1998:9): "any dyadic or polyadic interac
tion between indi viduals who are rnutually co-present to each other and who interact 
through language (or sorne other symbolic means)". A hypertextual dialogue takes place 
in an arena, like the World Wide Web, where the actors interact more or less deliberately 
in several ways. 

The aim is to identify some kind of hypertextual dialogue between the two sites on the 
World Wide Web, and to find out, 

• how thc texts become interrelated and part of the same discourse; 

• how the reproduction and recontextualisation of words or text segments cause a 
change in the meaning of the message; 
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• how the actors interact and affect one another; 

• how the actors describe their own and the other 's identities. 

Methodological Considerations 
The method chosen for this study is textual analysis inspired by rhetoric together with 
theories of dialogism. Texts from two different web sites are examined an<l compared. 
One of these si tes uses the Holocaust as a poin t of departure to encourage a discussion 
about humanity, democracy, and equality. The other site represents a revisionist2 ideol
ogy that regards the Holocaust as a myth, and is not prepared to accept the official depic
tion of the Holocaust. 

As a background to the empirical data, the method will be described, followed by a 
short discussion about some issues related to hypertext as data. 

Textual Analysis oja Relationship 
When we want to affect someone to bring about a change, no matter if it is in an official 
speech, through advertising or in an everyday argumentation, a knowledge of rhetorical 
mechanisms and tools is useful to us. Cassirer (1997:104) catches the core of rhetoric in 
the following question: "Who says what, where, to whom, when and in which way, with 
what effect?" Thi s formulation could also correspond to the description of a classical lin
ear communication process3 , in which the sender transfers a message through a channel 
toa receiver with the intention of changing behaviour or attitude (Fiske 1997). Linear 
transfer models of communication, as well as rhe toric, propose that the communication, 
or persuasion, process can best be understood step by step. Successful communication 
takes place if the message arrives at the destination as intended - when the effects seem 
to correspond to the sender 's expectation or aim. Certainly, in approaches like these, thc 
process is greatly simplified and many dimensions of interaction are excluded. The 
transfer models treat communication as a "from-to" process, which, according to Linell 
(1999), also can be seen as monological. He emphasises the necessity of a dialogical per
spective to understand communication as a "between process" - a process in which the 
parties share knowledge, mutually provide evidence, and establish an intersubjectivi ty. 

Karlberg and Mral (1998) declare that rhetorical analysis hasa hol istic perspective. 
lts aim is the production, the contents, and the reception of a persuasive message, but the 
social context and the rhetorical situation serve as points of depanure for the analysis. 
The purpose is to understand the construction of speech, or text, with a persuasive func
tion, by taking into account the wholeness•. Rhetorical analysis does not offer any stand
ard procedure to follow - each single analysis has to be adjusted according to the pre
vai ling condi tions. Karlberg & Mral present a model for analysis that can be used on 
various media texts. 

The process of persuasion presupposes human interaction. In the following textual 
analysis, rhetoric is used as source of inspiration, but some of the ideas of dialogism also 
serve to emphasise the dialogue and the actors ' influence on one another. For instance, 
concepts from Bakhtin and Goffman have encouraged the dialogical approach . Further, 
rhetorical analysis is an interpreting method that does not exclude the impact of other 
theories, and this makes it possible to use rhetoric in a more exploratory way. 
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Where is the Text in Hypertext? 
The strongest attribute of the World Wide Web text is its ability to use links and to move 
from one point in a text to another. Today, links between words, or segments of text , ap
pear natura! in this context (Mitra & Cohen 1999). 

Conventional text printed on paper has a c lear ax is of development, from beginning 
through middle to end. Hypertext, however, does not have this dominant axis and does 
not flow in a single direction. 

The term "hypertext'', coined in 1963 by Theodore Nelson, was first used to refer 10 

" non-sequential writing". In science, except for medicine and psychology, the prefix 
" hyper-" connotes extension and general ity. According to Snyder ( 1997 :24), hypertext 
initially encompassed " texts that are minimally or maximally non-linear and ti ghtly or 
Joosely s tructured,. meaning in a broader sense that all texts could be regardcd as 
hypertext. A more appropriate definition today might be that "fl\lYpertext is essentially a 
network of links between words, ideas and sources that has neither a centre nor an end" 
(Snyder 1997:18). 

The hypertextual structure, or rather lack of structure, promotes intertextuali ty. 
Fairclough (1998 :84) describes "intertextuali ty" as the property texts ha ve of being full 
of snatches of other texts, which may be explicitly demarcated or merged in, and which 
the text may ass imilate, contradict, ironically echo, and so forth". This approach does 
not especially allude to hypertext or the hypertextual structure, but obviously the con
nect ions between intertextuality and hypertextuality are s trong. Whcn texts become in
terrelated, the meaning of a s ingle text depends on other texts, and on the links that have 
been used. The same text can be understood in several ways. One aspect of this phenom
e non, expressed by Landow (1992:53), is that e lectronic linking also "disperses 'the' 
text into other texts", and that this process weakens any sense of textual uniqueness. 

Bakhtin (in Fairclough 1998:84) has chosen the chain as a metaphor lo illustrate 
intertextual ity: "[texts) always constitute additions to existing 'chains of speech commu
nication ' consis ting of prior texts to which they respond". Further, these chains are at
tached to the historical, cul tural , and ins titutional settings in which they appear. lf a sin
gle utterance, or a single text, actually consists of a multitude of voices, Bakhtin's funda
mental question seems legitimate: "Who is doing the talking?" However, s ince there 
might be a lot of different voices involved, the answer is probably quite complicated. 
This approach focuses on the dialogicality, and multiplicity of voices, in speech and text. 

The meaning of a text is not fixed, or "there"; instead the production of meaning is 
grounded in a process of dialogicality, which takes place in interactions: On the one 
hand, it takes place in the sender's struggle with thoughts, words and formulat ions, in
volving the interplay with other texts. On the other hand, it takes place in the receiver 's 
efforts in assigning meaning and creating an unders tanding, which somehow fits the 
contexts given, and the purposes, which are relevant to him or her (Linell 1998). 

The dialogical approach, in which many di fferent voices can be seen, apparently fits 
in on hypertext, and today Bakhtin's ideas are discussed in a new context. Hypertext on 
the World Wide Web, with its intertextual character, illustrates the complexity of differ
ent voices, the interplay between these voices, and the co-production of meaning. 

Analysis of hypertext brings up questions conceming !imi tation, di rection, and order. 
Further, the transie nt nature of hypertext has to be considered - in some regard, 
hypertext might be doser to speech than to written text. Hypertext printed on paper to 
fac ilitate the analys is is comparable with a snapshot in which a frozen and strictly de
marcated moment has been caught. 
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A Dcscription of thc Empirical Data 
In an attempt to catch some hypertextual aspects in the analysis, tex ts from two inter
acti ng web sites are analysed and compared. The relationship between these sites, both 
between the actors and between the texts, has been examined with the intention of tak
ing in consideration the dialogue, or the multivoiced orientation, present in the text. 

Living History and True History 

In January 1998, Living History, in Swedish Levande Historia, opened a web site to in
form people about the Holocaust and the Nazi terror <luring World War IL The initiator 
of th is information campaign was Pri me Minister Göran Persson, and the Swedish gov
emment supported it. According to the information in English, the project consisted of 
four parts: political manifestations, information to parents and the general public, activi
ties in schools, and support for universities and the research community. The purpose 
was "to encourage discussion of issues relating to humanity, democracy and equality, 
using the Holocaust as a point of departure"5• Part of the campaign was also the distribu
tion of a book, entitled "Tell ye your children .. . " ( ... om detta må ni berätta ... ). The 
book is offered free, and parents of schoolchildren in particular are invited to order it. 

The web site offers a comprehensive selection of information about the Holocaust, 
including fäets about the Nazi terror, the testimony of survivors, life-stories of victims, 
research findings, recommended literature, issues to discuss in school, addresses of indi
viduals and organisations working with the project, and links to other web si tes of inter
est to the readers. The aim is also to establish a stimulating meeting place for teachers, 
students, and anyone else interested in the subjcct. Consequently, in teractivity on the 
web site is promoted in different ways, for example e-mail contacts with people involved 
in the project and the exchange of ideas between teachers at seminars. 

Later, in the autumn of 1998, someone plagiarised the site on the World Wide Web. 
The plagiarism was named True History, in Swedish Sann Historia, but had chosen an al
most identical web address as Li ving History, only the final part differed. Li ving History 
used the address "www.levandehistoria.org", whi le the plagiarism used "www.levande 
historia.com". Furthermore, the design, typography and colours (black and yellow) were 
strikingly the same, but the aim was quite different. In the plagiarism the Holocaust was 
questioned and revisionist ideas were expressed. Survivors and witnesses of the Holo
caust were pointed out as liars and their stories were criticised and questioned: "Our 
well-researched evidence is supported by irrefutable scientific documents, whereas their 
evidence is based on unreliable stories from traumatised war-time witnesses"6. The name 
True History also showed a certain degree of self-confidence. 

When the plagiarism was detected , Living History successfully tried to stop it. A 
warning on the original, anda press release, informed readers about the purpose of True 
History and its revisionist ideas . Even so, after being removed from the World Wide 
Web, the web site emerged again7

, now in blue and yellow like the Swedish national 
flag. The same web address, www.Jevandehistoria.com, was used, and still is. 

The size of the Living History web site, compared with the site of True History, was 
qu ite imposing. In February 1999, the plagiarism contained about 10.000 words, but 
Living History was at least eight times that as long'. 
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ln Search af a Dialogue 
Three objects from each of the two sites ha ve bee n chosen. These texts are connected in 
different ways, and will be analysed in pairs with one from each si te, to look into the re
lationship between the texts. Differenl aspects are examined in the analyses: the change 
in meaning when some of the original words are replaced, the presentation of self and of 
the other, and the usage of isolated text segments from the other site. 

First, the pages that rhetorically serve as in troductions to the sites9 are analysed. True 
History plagiarised most of its contents from Li ving History, and this page could be seen 
as the actual plagiarism. Consequently, the texts Li ving History and True History present 
on these pages are very s imilar, but the words that do not correspond make a great differ
ence. After the description of the two pages, the plagiarism is cornpared with the original 
text. 

ln the second case, a press release from the Li ving History site, together with the ex
planation True History gave of why the si te was removed, ha ve been chosen as objects 
fur the analysis. This is the only time Living History mentions the revisionist site. The 
emphasis will be on the self-presentations and on the descriptions of the other s ite. 

Finally, Living History presents a testimony from Emerich Roth , one ofthe survivors 
of the Nazi camps, and True History criticises the authenticity of this tes timony in an 
open letter. The letter is addressed to Living History, especially to Emerich Roth, and it 
calls in question not only his testimony, but also the entire Holocaust. True History in
vites Emerich Roth to publish a reply, or rather an apology, on their web site. The quota
tions and arguments used by True History are emphasised in the analysis. 

Genre and Relationship Between the Sites 
Li vi ng History betongs to a genre one could to describe as information, or enlighten
ment. The web si te provides the readers with facts, experiences, research findings, litera
ture and films, issues to discuss etcetera. Survi vors and witnesses from World War lI 
play important parts. The message is that within a few years, those who experienced the 
Holocaust will be gone, and we have to listen to them now. There is also an element of 
j ustice involved in Li ving History: On the one hand, accusing the Nazis of one of the 
most carefully organised ethnic cleansings in modern times, and, on the other, defending 
and protecting the authenticity of the material , as well as issues of democracy and hu
manity. 

True History presents itself as "opposed to Li ving History", and by exploiting revi
sionist ideas, True History questions Living History. The criticism is directed at the 
Swedish govemment, as promoter of the campaign, and especially at the Prime Minister 
as the initiator. Further, accusations are made against survivors, witnesses, researchers, 
and others maintaining the Holocaust rnyth. The issue of freedom of speech is also on 
the agenda. True History declares that "free speech generates healthy debate'', but what 
kind of debate do they encourage? 

True History is linked to Living History in various ways. Obviously, the plagiarism 
presupposes that the original is available on the World Wide Web. The presence of links 
to Living History, and the fact that the project is me ntioned several times in the tex ts, in
dicates this. However, the relationship is not interdependent. The mission of True His
tory would certainly not be the same if Li ving History were to disappear, while the exist
ence of Li ving History is not dependent on True History, though each is influenced by 
the presence of the other. In the press release, Li ving History calls attention to the plagia
rism, an act that might even favour the other s ide. Consequently, the two sites interact 
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more or less deliberately: when True History attempts to starta dialogue about ideas, 
and arguments, Living History just touches upon the relationship in its press release. 
The desire fora dialogue is definitely not mutual, and the contributions to the dialogue 
might be unbalanced or asymmetrical, s ince the actors arc aware of each other and their 
acts are affected by the other part. Dialogues can be seen between the two actors, but 
a lso in separate texts , in which different voices appear. 

The Senders and the Receivers 
The communication process includes a sender and a receiver, and both can partic ipate 
in the construction of meaning. In thi s case, the senders are called "actors" since they 
are actors on the World Wide Web. 

The Swedish government supports Living History, and that makes correctness and 
accuracy of particular importance. Influential representatives of Swedish society, includ
ing Jeaders of all the parl iamentary parties, are said to be involved to further strengthen 
credibility. To facilitate contacts the web site contains several names, addresses and finks 
to engaged individuals, associations, parishes, project groups et cetera. However, a 
project "supported by the govemment" does not give any guarantee of trustworthiness. 

Except from the signature on the open letter to Living History, True History does not 
mention any names of individuals involved in the project. Individuals or organisations 
supporting the si te do not come forward. However, one single group is mentioned: Sann 
Historia Free Speech Committee, but in the absence of further information this group re
mains quite insignificant. Comments can be sent to a webmaster10• Names presented in 
the texts are usually used to identi fy survivors and witnesses as liars. There is also a list 
of names, in alphabetical order, of victims who are persecuted in their native countries, 
or somewhere else, but what they have in common seems not very clear. 

The receivers, or the readers, of a web si te can be divided into two groups. Karlberg 
(1998) has noticed that there are those who are just passing through on their way to 
something else, and those who are looking for something specific thcy want to know 
more about. To catch the interest of the first group might be difficult, because the inci
dental guests can be more interested in the links than in the content. Li ving History prob
ably wants to catch both groups of readers. Readers who are very interested are able to 
enter deeply into the subject, and those with only a passing interest can browse the pages 
to form an idea of the contents. True History seems to focus on the interested, or already 
convinced, group of readers - the introduction to the si te indicates this: "If the content of 
the present web si te displeases you, we invite you to surf elsewhere". 

Analysis 1: Small Changes Make a Great Difference 
The excerpts below, one from Living History and one from True History, show some of 
the problems related to hypertex t on the World Wide Web. Since True History has bor
rowed some 85 percent of the words in the original text, there is no doubt that the plagia
rist is fami liar wi th Li ving History. Justa few words are changed, but they make a great 
difference. Both the contents and the design on the Living History page have been exten
sively plagiarised. 

Initially, the text from Living History is analysed, and then the plagiarism is com
pared with the original to see how these small changes might affect the general impres
sion. In the following excerpts, the corresponding words are in boldface. 
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Li ving History (Levande Historia) 

Emmerich Roth, Magda Eggens and 

Sofia Taiko n ha ve all survived the 

hell on earth - thc Naz i conccnt

ration camps during World War 

Two. Their experiences - which 

you can read about on this web site 

- give a terrifying picture of what 

can happen when there is no 

respect for human worth and when 

democracy is d ismantled. 

The Holocaust is fri ghtful ev idence 
af what can happen i f we do not keep 
alive the debate about democracy 

and human equality. Through 
knowledge and di scussions we can 
ensure that nothing like this ever 

happens again. 

For this reason Prime Minister Gö

ran Persson has take n the initiati ve 

for a general information campaign 

about the Holocaust. History must 

be kept alive. 

Text in Swedish: 

Emerich Roth, Y!agda Eggens och 

Sofia Taikon har a lla överlevt hel

vetet på jorden - nazisternas kon

centrationsläger unde r andra 

världskrige t. Deras öden · som du 

kan följa på denna hemsida - ger en 

skakande bi ld av vad som kan hända 
när r espekten för männi skovärdet 

upphör och demokratin monteras 

ner. 

Förin telsen är eu skrämmande bevis 

på vad som kan hända om vi inte hål

ler debatten .om demokrati och män
niskors lika värde vid liv. Genom 

kunskap och diskussion kan vi mot

verka att något liknande händer 

igen. 

Därför har statsminister Göran 
Persson tagit initi ativ till en bred 

informationsinsats om Förintelsen. 
Historien måste håll as levande. 

' .;; File Edit Uiew Go Bookmarks Options Oirettory llJindow 10.18.53 "2J ~ ' 
20~ Netscnpe: Leunnde historia - ett inrorm11tlonspro ·ekt krin rörlntel sen. · ·· · ·mi 
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True History (Sann Historia) 

Mel Mermelstein, Elie Wiesel, Si

mon Wiesenthal, Rudolf Vrba and 
Filip Muller havc all survived the 
" hell" on earth as "eyewitnesses" of 

the gas chambers in thc Nazi con
ccntration camps during World 

War Two. Their expcriencee -
which you can read abou t on thi s 
web site - give a terri fying picture 
of what can happen when there is no 
respect for the truth and whcn 
democracy is dismantled. 

"The Holocaust" is frightful 
evidence of what can happen if we 
do not keep alive the debate about 
truth and falsehood. Through 
know ledge and discussion we can 
ensure that nothing like thi s ever 
happens again. 

For this reason our unsuspecti ng 
Prime Minister Göran Persson has 
not taken the initiativc fora gene
ral information campa ign about 
our version of the "Holocaust" paid 
for by the Swedish taxpayers' 
money. 

Text in Swedish: 

Mel Mermelstein, Elie Wiesel, Si

mon Wiesenthal, Rudolf Vrba och 
Filip MU iler har a lla överlevt "hel
vetet" på jorden som "ögonvittnen" 

till gasningar i nazisternas koncen
trationsläger under andra världs

kriget. Deras öden - som du kan följa 
på denna hemsida - ger en skakande 
bild av vad som kan hända när res
pekten för sanningen upphör och 
demokratin m onteras ner. 

"Förintelsen" är ett skrämmande 
bevis på vad som kan hända om vi 
inte håller debatten om sanning och 
lögn vid liv. Genom kunskap och 
diskussion kan vi motverka att nå
got liknande händer igen. 

Därför har vår aningslöse statsmi
nister Göran Persson inte tagit ini
tiativ till en bred informations
insats om vår version av "Förintel
sen" för svenska skattepengar. 

' ; flle Edit Ulew Go Bookmarks Options Dlre ctory Wlndow 15.36.08 i1J 
-orgr""'"3'f-=-~ Netscnpe: Sann hls1orln - Information krin "FOrintelsen• ~~F.!il 

<>o I I ~ I ~ I 'illi l ~ I ~. I ~ . I m.1 
B.ck jf •rd Horn. ~~~~ Find J ~ ~ 

Loc11hon : jhttp ://'WVWJtv~tshww .eom/st.- t .htm 

...,,.,., .. ,,, , ...,,.t'sCoot~ I _ .........,.. I .. ,s,....,. I Notl>h<t"'11 1 Sonv.n 
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Living History - Description 

Li ving History has circular portraits of seven individuals with their first names placed 
below. On these photographs, two of the in di viduals portrayed, a man anda woman, ap
pear to be much younger than the rest. Accor<ling to the information on the s ite, these 
two did not survive World War 11. The black background, with yel low and white text, 
connotes that this refers to a sad and gloomy time. At the bottom of the page, a straight 
yellow line, broken by what look like heartbeats on an ECO-monitor, reminds us of life. 

Three Rhctorical Aspects 

To begin with, the posture, tone, and demeanour of the actor will be described 11 • The 
readers have to be convinced that the actor is reliable. If we rely on the actor, o r the 
source, we will not question the veracity of the message. 

Living History wants to be seen as a seri ous source of information, and the text is 
carefully written. Mentioning the Swedish Prirne Minister Göran Persson as the initiator 
probably strengthens its credibility. The presentation of the names of three survi vors 
from the Nazi camps might arouse thc readers' confidence. Today these survivors live in 
Sweden , and the Swedish reader might meet them in the street. Some survivors are men
tioned in the opening to catch the interest of the readers. When the background to the 
project is explained, the pronoun "we", which could refer to all human beings, is used. 
This gets the readers involved in the text: we share responsibility, and we all have to re
alise what might happen if issues related to democracy and equality are not discussed. 
We also need to remind ourselves about the core of the Universal Declaration of Human 
Rights: Everyone is bom free and equal in digni ty and rights. Finally, in the text, the in
volvement of the Prime Minister is emphasised. l n bis position, he represents the Swed
ish people, and by promoting the project he shows concern about human relations and 
about the future. 

The next aspect of the analysis focuses on the actor's appeal to the common sense and 
critical judgement of readers12

• The aim is to educate, enlighten, and inform them 
(Karlberg & Mral 1998). The text is quite short, and since this page also constitutes an 
introduction to the rest of the site, the fäets presented are not very extensive. The survi
vors and their experiences serve as proof that the Holocaust really <lid happe n. When 
reading the text the readers are supposed to have sorne knowledge about World War Il . 
In the text, Nazi camps are described as "the hell on earth" (helvetet på jorden), but to 
get a slight idea of what this refers to we have to use the links, and click on the portrai ts 
or names to read more about it. This is a way of arousing the readers ' curiosity, and of 
encouraging us to active reading and commitment. Hypertext makes further explorations 
on the site quite easy, and offers a lot of other options as well. The main argument seems 
to be to convince readers that only through knowledge and discussions we can prevent 
human beings from repeating the same mistakes. 

The third aspect of this analysis cancerns the actor 's ability to play on feelings and so 
influence the receiver 13

• By using descriptions like "terrifying picture" (skakande bild) 
and "frightful evidence" (skrämmande bevis) , Living History tries to arouse the readers' 
emotions. The Holocaust is used as a warning, exemplifying all the ten-ible things human 
beings are capable of doing to each other under certain conditions. Living History can 
evoke our fears - we have to bear in mind that this could happen again - but it also in
spires hope. Hopefully, knowledge and discussions will prevent a recurrence. Never lo 
forget is another important message. History must be kept al i ve and so act as a deterrent 
in the futu re . 
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L iving Words in Living History 

In the text, figures of speech combine aesthetics wi th rhetorical purposes like explain
ing, elucidating, and emphasising. These figures might also be used to arouse emotions, 
for instance, by provoking the readers (Karlberg & Mral 1998). Same use of the figures 
can be comparable with a conccptual sport, a game about meaning (Nash 1989). Ana
lys ing them requires knowledge of what shared values and conceptions they are based 
on, but also an unde rstanding of what kind of idea the actor has of the rcaders (Karlberg 
& Mral 1998). 

The names of three survivors mentioned in the opening on the Li ving History page, 
give a concrete form toan abstract phenomenon. They represent the witnesses who have 
"survived the hell" (överlevt helvete t), which might be seen as a paradox. Further, the 
expression "hell on earth" (helvetet på jorden) isa metaphor for Nazi camps, nothing 
worse than hell could be imagined. Metaphors like this are built upon the principle that 
expressions are transferred from one context to another, but of course there has to be 
same kind of similarity between the contexts. 

Two expressions in the text, illustrate a quite common form of personification, which 
ascribes "personality or agentive power to parts of the body, to psychological events, or 
... to any of the contingent facts of our lives" (Nash 1989: 126). Noun phrases such as 
"terrify ing picture" (skakande bild) and " frightful evidence" (skrämmande bevis) give 
inanimate things, like the picture and the evidence, traits that remind us of liv ing beings. 
Personificat ions often have affinities with metaphors, and can be seen as metaphorical as 
well. One more example of personification is found in the text: "History must be kep t 
ali ve" (Historien måste hållas levande) - "history" is referred lo as same kind of organ
ism, something that needs care to be ab le to survive. The same reasoning is also applica
ble to the debate about democracy and human equality. The name of the project, L i ving 
History, gives the impression that we have to make the history lifelike to understan<l the 
importance of it. 

The text Li ving History presents is correct and clear. Decorative aspects of s tyle, for 
instance, figures of word order and syntactic patterning, seem unnecessary. Above all the 
message must be convincing and unambiguous. However, the phrase "what can happen 
if ... "(vad som kan hända när/om) is repeated to elucidate and strengthen the presence of 
threats against our deceptive security. In figures of speech of this kind, the words keep 
their literal meaning, and di fferent types of patterns, structures and schemes give the tex t 
variation and rhythm (Karlberg & Mral 1998). 

True History - Description 

The first impression ofTrue History might be almost the same as that ofLiving History, 
but there are indications of ideas that do not correspond at all. The design of the plagia
rism is very similar. Before the True History site was removed, the similarities were even 
more striking. Later, the background was changed from black to blue, and the heartbeats 
replaced by a pulsating multi-coloured line. Changing the colour on the re-emerged True 
History was an interesting move, since a yellow text on a blue setting connotes national
ism, but in this case possibly also xenophobia 14• One more thing is different: the contents 
shown in the circles. Living History has photographs of survivors in them, while the pla
giarism has the Hebrew word "shoah" in capital letters, meaning Holocaust, or originally 
catastrophe. 
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The Image of Truth 

In the text , True History begins with presenting five persons. mast of them quite we ll 
known. Elie Wiesel is a Nobel peace prize-winner, Simon Wiesenthal dedicated his li fe 
to finding the Nazis who escaped after the war, and Rudolf Vrba wrote the firs t report 
from the concentration camps in 1944, trying Lo warn the Jews of what was happening in 
the camps. To True His tory they are not witnesses, just "eyewitnesses" in quotation 
marks. Expressions like "human worth" (människovärdet) and "human equality" (män
niskors lika värde), used on the Living Histo ry page, are exchangcd. Ins tead True His
tory uses "truth" (sanning) and "falsehood" (lögn), and in so doing, they are questioning 
the witnesses as well as the entire Holocaust. The picture , of what could happen if we 
lose respect for the truth, obviously does not refer to the Holocaust as an e vent. Instead 
it re fers to the construction of the myth about the Holocaust, regarded as a product of 
people's imagination . 

The arrangement used on True History is very s imilar to that on Li ving History. As 
was mentioned earlier, some 85 percent of the words are the same, but the final sentence, 
in conformity with Living History, is missing. Jnstead, we fi nd an accusation directed 
agains t Living History. The campaign is not regarded as broad enough. Criticism of the 
official depiction of the Holocaust should be included as well, especially since this 
project is financed by Swedish taxpayers. Prime Minister Göran Persson is described as 
"unsuspecting" (aningslös), probably because the vers ion maintained by True History 
has not even been touched upon. 

The lrony of the History 

l n True History small changes in the text give rise to some interesting fi gures of speech 
that are not present in the Living History text. The mast remarkable is the irony, in Lhe 
form of sarcasm, created by quotalion marks. The sarcasm can be described as a scorn
ful irony, which "says what it does not mean and means what it does not say" (Nash 
1989: 118). The use of q uotation marks, "hell " ("helvetet"), "eyewitnesses" ("ögonvitt
nen"), and "'the Holocaust" ("Förintelsen"), considerably alters the meaning, question
ing the original denotations, almost regarding them as jokes. True History uses the ex
pression "true and fal sehood" (sanning och lögn), an antithes is which includes counter
poising propositions, to show what the Holocaus1-debate actually should be about. Fi
nally, two untranslatable alliterations in Swedish (vår vers ion ... svenska skattepengar) 
lay stress on the criticism of narrowness directed at the Prime Minister. 

Figures of speech might also be seen as "l iterally ' attitudes' . .. [l]ike human postures 
they are expressive of meaning" (Dixon 1971 ). In the two texts anaJysed above, the pres
cnce of figures of speech adds an extra dimension that brings out the differences in 
meaning and positions. 

Analysis 2: Presentation of thc Self and the Other 
Two web pages are examined in this part of the study: the press release 15 from Li ving 
History, which was produced after the plagiarism had been discovered, and the explana
Li on from True History, which was written when 1he site e merged again afte r being re
rnoved from the World Wide Web. In this analysis, focus will be on the presentation of 
the self and of the antagonist16

• Neither Li ving History nor True History would have pub
lished these tex ts without an antagonist re presenting the other. 
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The sender's, or the actor's, representation of his or her identity does not necessarily 
have to be connecred to the character of areal person. Sometimes, especially in advertis
ing, s imulated persons are used to personify a company or an organisation. A person, 
real or simulated, might s trengthen the impression of character and trustworthiness of, 
for instance, a company (Karl berg & Mral 1998). Above all, the intention is to e ngender 
confidence in the receivers and make them favourably disposed to the sender 
(Johannesson 1992). On a web site the text as well as the entire design are part of the 
presentation of self. 

When True History presents itself, the identity is described in excluding terms - be
hind True History there are no neo-Nazis, no racists, and no anti-Semites . But who are 
they? True History talks about itself as "we", in the first person plural. Later in the text 
"we Swedes" (vi svenskar) is used once, but what is their definition of a Swede? 

In the press release Li ving History talks about themselves as Living History (Levande 
Historia) or the Living History Project (lnformationsprojektet Levande Historia), never 
using any pronoun. The information is given principally in chronological order, which 
also stre ngthens the impression of correctness. In the end, there is a telephone number 
for those who want some more information about Living History. 

None of the web pages in this analysis provide any stimulating layout, both ha ve cen
tred headings and the text organised in one column wi th an uneven right-hand margin. 
Since these pages were created as contributions toa dialogue, or act within the frame
work of an ongoing contlict, the quite simple layout might also give the impression of an 
official message or an open letter to the reader. 

True History: Speaking through the Antagonists 
The headline "We are back!" (Vi är tillbaka!) serves as an opening to the explanation. 
On the True History web page, the character of the text looks like a speech for the de
fence, and gives the impression that True History is acting from a weak position. 

In the text many antagonists can be seen: Those who threaten freedom of speech by 
closing down the we b site, those who do not defend democracy, those who do not stick 
to the truth , those who profited from people's suffering <luring World War Il, and so on. 
The identification of the other helps us to form an idea about the sender. However, the 
primary antagonist's official name is not mentioned, j ust paraphrased. The expression 
"our antagonists" (vära motståndare) undoubtedly refers to Living History, and repre
sentatives of similar ideas. Expressions like "certain elements in Swedish society" (vissa 
element i det svenska samhället), "powerful interests" (mäktiga intressen), and "certain 
groups in society" (vissa grupper i samhället), also make one think of counteracting par
ties all ied to the Living History project. 

One person is mentioned by True His tory: Prime Minister Göran Persson. But, the 
sentence, or rather rhetorical question, addressed to him has been put in brackets. Since 
True History changed the colours on thei r web site, they pose the question of when there 
will be a law against using the combination yellow and blue. Further, "our unsuspecting 
Prime Minister" (vär aningslöse statsmin ister) and "dear government" (kära regering) 
are used in a patronising way. 

Li ving History: A Press Release not Addressed to the Press 
Li ving History 's press release is format and full of facts, and the same tex t has been dis
tributed to Swedish news media. The writing style is quite different from True History -
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the text is short , impersonal, and informative. The aim is c lear: Li ving History has been 
plagiarised, and the contents of the plagiarism do not belong to the same ideological tra
dition. According to Li ving History, True History presents a revisionist material on thcir 
s i te, which means that the official History of World War 11, especially the Holocaust, is 
given a new vers ion. A plan for dealing with the problem is presentcd: first , a warni ng 
about the plagiarism, and the n contact with the American web hotel that houses the True 
His lory site. Living History informs the ir readers about the plagiarism and the ideology 
they are supposed to represent. This prese ntation of the other side al so serves as a kind 
of self-presentation. Since the offic ial addressces are journa lis ts and o lhcr representa
Li ves of the press, the text is formula ted in a special way, followi ng a certain protocol. 
Membcrs of the press might be the target group, but published on a web page, there are 
o thers receiving the message too, and certain ly not by accident. 

Who is Doing the Talking ? 
Both texts are part of a greater contex t, and other voices have influenced the wri ti ng 
processes, for instance, survivors, victims, researchers, journalists, receivers, politicians, 
and antagonists. Bakhtin's fundamental question: "Who is doing the talk ing?" deals with 
this issue of multivoicedness. In an utterance, spoken or written, there is always more 
than one voice involved, and these voices might include several identities associated 
with languages, activ ity types, professions, roles, and genres. Wensch (I 991 :51) ex
plains that the voice, o r the speaking consciousness, " is concerned with the broader is
sues of a speaking subject's perspective, conceptual horizon, intention and world view". 

The dialogic ori entation in the two texts above seems obvious. The press release pre
sented by Li ving History takes on a dialogic orientation toward True History and revi
s ion ist ideas, but also toward media and the public . ln True His tory's tex t the dialogic 
orientation become even more vis ible, because of the provocative and reasoning style. 
Through the text, T rue History are arguing with their imagined antagonists, and this 
gives an impression of multivoicedness. But, since the antagonists actually are not there 
to take part in the "conversation", it wi ll remain unbalanced and biased. 

Analysis 3: Who Owns a Story on the World Wide Web? 
Li ving History portrays seven individuals who have experienced the Nazi camps during 
World War Il, though only five of them did survive. To the readers their s tories provide 
a terrible picture of what pcople can do to each other. More than 50 years have passed 
s ince the war, and usually it is not possible to recall in detail everything that happened so 
long ago. But, al though some of the details might ha ve been forgotten or have grown 
fa inter, these s tories are still of great importance to posterity. To make the presenta tions 
and information accessible to the readers, the most illustrative events and stories have 
probably becn chosen; the formulati ons of the texts as well as the design refer to 
s trengthen the impression of seriousness and importance; and the content and form are 
adapted to the medium and to the context. 

One of the survivors, Emerich Roth, describes to begin with the e nvironment he 
grew up in, a small Hungarian town 17 , and how the Jews were gradually deprived their 
civil rights. He tells us about his arrival at Auschwitz-Birkenau and the selection proce
dure in which the healthy adults, particularly men, were separated from the old, young 
and sick. Further, some glimpses of the camp life are caught, dail y parades and selec
t ions, deficient food and destructive hunger, and punishments for attempted escape. In 
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graphic detail, he informs us about the death of his father <luring a march from one 
camp to another, not long before the end of the war. The last part of Emerich's story 
deals with his arrival in Sweden in 1950. He briefly explains how life has turned out 
since then and why it is important for him to keep on informing people about the Holo
caust and about his own experiences. l n the text, personal experiences are mixed with 
observations and relevant explanations. 

A narrator's voice is present in the story - a voicc interfering with the voice of 
Emerich Roth. This voice also supplies the picture captions that work as introductory 
texts to the di fferent themes in the story. First the narrator 's voice presents Emerich on a 
colour photo probably taken quite reccntly, then there is a black and white photo of him 
as a young boy, and on the next he and his four sisters before the war - they were all sent 
to the Nazi camps. Ra ilway tracks leading to the cntrance to Auschwitz, working prison
ers and a man killed by e lectric fencing wires, illustratc the stay in thc camps. Finall y, a 
pic turc of the alicn's passport Emerich got when he came to Sweden, symbolising a ncw 
era in his li fe - as an immigrant. 

Creating an Image of Dialogue 
True History tries to refute the s tory told by Emerich Roth. B y using Emerich 's own 
words in quotations from Living History, his testimony is criticised in an open letter on 
their web site. Details are questioned, and Emerich is asked Lo prove their veracity, either 
by referring to documents or other witnesses, or by explaining the events more thor
oughl y, otherwise his story wi ll be considered hearsay. An issue that scems rather essen
tial to True History and thc revisionists is the occurrencc of gas chambers in the camps. 
Has Emerich seen the gas chambers with his own eyes, or can he furnish some proof of 
thcir existcnce? Further, the criticism deals with the description of food routines in the 
camp - True History hasa link toa specification of what rations there should have been. 
Since Emerich did not see exactly how his father died, the report from the event is re
garded as speculation. The open letter ends with a statement that Emerich is free to tell 
othe rs about his experiences, but that he has to stick to the truth. Conceming the 
"TRUTH", written in capita( letters, it must be attested and not expressed in general 
terms. 

The act of asking Li ving History for a response, might be scen, to say the least, a lit
tle presumptuous. According to the principal thesis of revisionists, the Holocaust is a 
myth and the truth about this fac t has to come out. Different arguments to confirm the 
thesis are used by True History. 

In this text, True History does not accentuate arguments related to their own identity 
- they rather appear quite anonymous. They talk about themselves as "we", but who 
"we" rea lly are is hard to know. The rcaders cannot see whether True History is some 
kind of forma! organisation or movement, or just an unorganised grouping of indi viduals 
- there could even be a single person behind "we" . The letter is si gned "Bertil 
Augus tsson" - is he a real person or is it just an invented name? But despite the obscure 
identity, he seems to have given himself the right to act as an arbiter of the truth. Isolated 
quotations and details from the testimony are exploited in order to qucstion the authen
ticity of the whole story. 

Preferably arguments referring to fac ts, logic, and rationality are used - proofs are 
demanded18. The reasoning see ms logical: If the events cannot be proved, they have 
never happened - if the figures of recommended food rations in one camp do not corre
spond to the indiv idual's description, the latter is of no value. Did Emerich really see 
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the gas chambers or has he just heard about them? Some arguments are designed to play 
on the reade rs' fee lings 19

• This kind of argument can be seen in a question directed to 
Emerich: "Do you have any idea about what calories an ' ordinary' German had in 

1944?" (Har du nligon ani ng om h ur många kalorier en " normal" tysk fick i s ig under 
1944?) T his questie n was probably asked te emphasise that other peeple were suffering 
teo, not only the camp prisoners, and te arouse compassion. Throughout the letter there 
is a reasonin g about the importan ce of tel ling the truth , wh ich appeals to the readers' 
morality. What has actually been seen or heard, or what could be hearsay or pure specu
lations? At a higher level, this reasoning a lse refers to the crea tion of myths about the 
Holocaust. lmagine what it would be li ke if the efficia l histery, the one written down in 
scheolbeoks, has been censtructed on doubtful and unattested grounds. 

True History is probably aware of that mest events and details in the testimony can 
never be attested because the majerity ef the witnesses died in the camps. Further, time 
has covered up many of the tracks after the deeds, and the re weuld s imply be ne evi
dence at all good enough to s hake the conviction of True History. 

A Chorus of Faceless Web Voices 
In storytelling, the teller "embed[s] in his ewn utterances the utterances and actions ef 
the s tory 's characters", says Goffman ( 198 1: 152). This reasoning leads te the Bakhtinian 
questien again: Who is doi ng the talking - in the open letter te Li ving History? Obvi
ously several voices are seen in the letter, the mest striking is the voice of Bertil 
Augustsson, representing True History and the revis ionist ideology, and the voice of 
Emerich Roth, representing the "survivors" and the ideas spread thre ugh L iving History. 
But, there are other veices as well. Since the letter is an open letter, published on a web 
site, wc also find the voices ef the receivers, e r readers, some of them are addressed: 
Living Histery and especially Emerich Roth. There are unaddressed, or indirectly 
adressed, receivers as well. The vis itors on the web si te are not invited te take part in the 
d iscussion, nevertheless they do play an important role. When True History has taken on 
the responsibi lity ef being a prosecutor, the readers are expected te be on seme kind of 
jury to judge whether the Holocaust isa myth or not. Goffman ( 1981), piincipally refe r
ring to enceunters face-to-face, talks about a peculiar condition between ratified partici
pation and bystanding. T he expression " imagined recipient", is used to describe a s imu
lated person in the audience, a single listener or viewer, to whom the broadcaster styles 
his talk. What idea do Li ving Histe ry and True History ha ve of their imagined recipi 
ents? 

T he letter is a product in which many voices can be seen and between these voices are 
dialogical processe s. When looking at all these different voices in the text, aspects of 
time and place ha veto be included. Experiences from a historical event a re transferred to 
present times, and from one cultural setting to another. Consequently, voices from a by
gone Eastem Europe, from a chaotic wartime, from Jews and others who were perse
cuted and arrested <luring the war et cetera, are the re. 

Discussion: A Dialogue without Mutuality? 
In the three analysed cases, some ki nd of " hypertextual dialogue", bringing the texts to
gether, can be seen. This phenomenon en the Werld Wide Web is called hypertextual 
d ialogue because the structure of hype1text and the character of the medium make it pos
s ible. From a s tructura l point of view, the dialogue consists of texts linked to one an-
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other like a web, no matter the content. At anothcr leve), the hypertextual dialogue con
cerns a discourse re lated to a certain topic or issue. Web actors take part in this dis
course and relate themselves to other actors and their ideas. The latter leve I includes the 
content as well as the design, and there are scveral opporlunities for inte racting and be
ing part of the dialogue. 

To start with, the first analysis, the plagiarism of Li ving History: Both the text and 
the design have been "borrowe<l" by another actor. Initially the original, as well as the 
plagiarism, give the impression of being quite serious, both want to shed light on his
torical events, but through the analysis crucial differences become visible. The plagia
risrn considerably alters the meaning of the message, and an outstanding feature is the 
sarcastic tone, sarcastic because changes in the text alienate it from the oliginal mean
ing and open up totally different interpretations lo the readers. According to Bakhtin (in 
Wertsch 1991 :SS), sarcasm is an example of "shift in accent", in this case meaning that 
the text takes on a dialogic, or multivoiced, orientation toward other texts. True History 
transmits what Li ving History has said but does so with a shift in accent, by using quo
tation marks around some words, changing a few expressions and adding a new sen
tence at the end. 

The second analysis, the press release from Living History, and the explanation from 
True History, show that both actors, more or less deliberately, have to relate to one an
other. Even Living History is bound to mention True History and the ideas they repre
sent. In some way, this act might even favour True History, especially since Li ving His
tory is quite moderate in their criticism. 

Instcad of emphasising the ir own character and trustworthiness, the antagonist or the 
conflicting ideas are placed in focus, and the actors present themselves in relationship to 
the opposite party. In the Living History press release, the dominating fea tures are cor
rectness, authori ty, and dissociation. The situation is explained briefly without any 
words loaded with subjective judgements. The text presented by True History could be 
describcd as provoking, patronis ing and contentious, and the antagonists are para
phrased and spoken about in a condescending tone. It might look as if True History dis
claims and denounces everything connected with the ideas of Living History, which are 
regarded as threats against democracy and freedom of spcech. But since Li ving History 
is the prerequisite of the True History site, simultaneously they are trying to initiate a 
dialogue with them. 

By call ing attention to the antagonists' bad charac ter and by claiming that they have 
taken advantage of their prominent position, True History want to convince readers 
about the unfair treatment they experienced when their first web site was removed. The 
main aim of this act seems to be to dissociate readers from the other site rather than make 
them favourably disposed to their own. 

A notable difference between these two web pages is the usage of language and the 
style of writing. Li ving History is strikingly more well-written than Truc History. The 
press release seems not to consist of any redundant information - the text is full of fäe ts, 
but at the same time kept lo a minimum. Rhetorical ornamentation or decorations are cut 
out. True History hasa verbose style, and they do not express themselves very well. The 
message is badly organised, Iacking an observable disposition. The hypertextual dia
logue concems the identity and the ideas of the actors. Both these pages presuppose a 
counterpart, and through the relationship with the other, one 's own mission is explained. 

In the third analysis, the major part of True History's text consis ts of quotations from 
Li ving History. The sequences of the testimony they want to criticisc ha ve been picked 
out, and True History hold the power to use them for the ir own purposes. Words and 

Särtryck Nordicom Review No 2 2000 358 



T HE H YPERTEXTUAL DIALOGUE BETWEEN LIVING H ISTORY AND TRUE H!STORY 

sentences are isolatcd, reproduced, and used in a ne w context. Goffman (1 98 1:145) 
states that reciting a text or reading aloud from a script "allows us to animate words we 
had no hand in formulating and to express opinions, beliefs, and sentiments we do not 
hold" . This reasoning could be appropriate for quoting as well. Again, we can see the 
shift in accent when one actor transmits the words from another actor - out of context 
and together with critical comments. 

The style used by True History is argumentative and questioni ng - proofs are de
manded, otherwise the incidents are considered as pure speculation. Living History and 
E merich Roth are nota bly present in the open le tter, both in the quotations and in the rest 
of the text, but in this hypertextual diaJogue the revisionist voice of True History domi
nates and sets out the conditions for the dialogue. It is likely that this treatment will not 
encourage Living History to answer the letter from True H istory. 

Conclusions: Dialogue, Links, and Intertextuality 
On the World Wide Web, the phenomenon called hypertextual dialogue can be seen in 
several ways, for instance, as links between texts, as references in the text, as plagiarism, 
in quotations a nd comments, and in discourses related toa certain issue. Certain aspects, 
especially concerning the tex t, but also the design, have been examined in th is study. At 
a structural leve], True History has links to Li ving History, further the web addresses can 
cause eon fusion because of their deceptive similarity. 

The plagiarising act might be the first step in establishing a position on the World 
Wide Web. It is not s imply a question of borrowing text and design, as this act could 
confer reputation, status, and authority, factors that might give credibility to the desired 
message. When some kind of position has been established, the conte nts are further 
brought in line with one's own ideology and purposes. Afte r the plagiarising act, True 
History continues to re late to Li ving History, and obviously they need this ideological 
antipole to be able to put forward their message. 

Living History and True History show how strikingly unequal actors are able to play 
on the same ground, and that, sometimes reluctantly, they are intluenced by one another. 
Is there really a dial ogue going on between them, or is there principally just the 
intertextuality? When comparing the sites in this study, the plagiari sing act is in some 
way fascinating because True His tory has really taken advantage of the situation and the 
conditions on the World Wide Web. Quite successfully, thanks to Living History, they 
have established a position, and have even been observed in other media as well. This 
looks almost like the biblical encounter between young David and the giant Goliath20 -

without making any further comparisons between the characters. On the World Wide 
Web small and insignificant actors are able to challenge those who otherwise would be 
strong and superior. 

The readers' access ibility to both the si tes is the same, and it is up to the readers to 
judge the credibi lity. T his will require more advanced reading than a superficial brows
ing allows for. 

Notes 
I. This metaphor is used by. for instance, Abel (1998) and Godwin (1998). 
2. Historical revisionism could be an honest p rocess, so t he term ··revisionist" is misleading. However, the 

Holocausl revisionists consider themselves to have sciemific ambitions - they want lo find oul about thc 
truth. The goal for their " research" is to show that the depic1io n of the Ho locaust is very much exaggera1ed; 
some of these revisio nis ls even deny the enti re Holocaus1 (Lööw 1998). 
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3. See. for instance, Lasswell's fonnula, or Shannon and Weaver's basic model of communication. 
4 . The strntegic use of all kinds of symbols, not only spoken or wrinen words, mighl be included in rhetoric 

(Karlberg & Mral 1998). 

5. Information in English, available: http: //www.JevandehislOria.org (February 1999). 
6. Information in English. available: hnp://www. Jevandehistoria.com (February 1999). 
7. A new ln1ernet -dis1ribu1or was found. 
8. By copying most of the web 1ex1 imo a Word-file, 1he proportions of the sites were roughly estimatcd. 

Nearly 200 pages werc printed oul on paper, exclusively with text (Times, 12 p. single spacing). Pan ly 
this was done to suppon the understanding, and description of the site as context. 

9. The second version of lhe plagiarism also has another introductory page. 
10. The e-mail addrcss webmasier@sannhistoria.org might cause some confus ion because it ends with 

".org", like the location of Li ving History, hnp://www.levandehistoria.org. 
11. This aspect corresponds 10 lhe rhetorical concept "ethos". 
12. The rhetorical concepl "logos" can be used to describe this aspecl. 
13. This aspect corresponds lo the rhetorical concepl "pathos". 
14. Groups in Swcden, with pronounced National Socialist or racist ideas, sometimes use the colours, blue 

and yellow, which correspond 10 the colours of the Swedish national Oag. In !hese cases, the 
combination of colours rather accentuates a desire for racial separation and racial purity in the Swedish 
community. 

15. Dated 17 November 1998. 
16. In rhetoric. this aspecl corresponds with ethos. 
17. Until 1939 the town belonged to Czechoslovakia. 
18. TI1is aspect refers to the rheloric term " logos". 
19. Argument s emphasising this aspect are referrcd 10 pathos . 
20. The Bible , the Old Tes1amen1 (I Sam. 17). 
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The media have the power to affect people. This study examines how newspapers 

write about the Internet in the context of freedom of speech/censorship. 

The aim is to see how four Swedish newspapers describe Internet contents, 

and, further to discuss why these issues and themes are used in the media debate. 

In a broader sense, it also discusses freedom and freedom of speech related to the 

Internet. 

The methods chosen are content analysis together w ith an approach inspi

red by the fi eld of discourse analysis. The data consists of 106 artic les, published 

between 1997-1 999, in four Swedish newspapers. 

lssues found in the articles are identi fied and grouped into eight themes: 

l. Sexually oriented material, 2. Personal integrity, 3. Racist expressions, 4. Political 

criticism, 5. Vague expressions, 6. Opposition, 7. Faith and beliefs, and 8. Economy. 

These themes have then been analysed and discussed. Based on the find

ings, questions about the way the media write about the Internet are raised. One 

explanation could be referred to the established rules of news values; another might 

be that one medium is reflecting another medium - a quite complicated situation 

since this new medium seems to be very complex and devia ting in many aspects. 

Media's representa tions might be the cause offear and anx iety, even moral 

panic. A frequent motive and reason given for any censoring of the Internet refers to 

the protection of young people. Restricting freedom of speech on the Internet would 

be one way to allay people 's anxieties. By implementing such solutions, the media 

may possibly contribute to balance the situation. 

Keywords: 

In ternet, freedom of speech, censorship, media discourse, fear, anxiety, moral panic. 
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Introduction 

Freedom ofspeech in the context ofthe Internet 

From time to time the debate regarding freedom of speech emerges again. 

Scepticism against any new media could be one ofthe reasons. Some years ago, 

when a new phenomenon, the internet, began to be generally available and part of 

our everyday lives, traditional media, such as television and newspapers, were 

amongst the most important sources of infonnation for us. The transient nature, the 

non-hierarchic structure, and the explosive development made Internet access 

difficult to fully comprehend. In 1997, a survey in Sweden showed that 70 per cent 

of the population would prefer some legislation or an authority to regulate the 

contents shown by the Internet 1• "Censure the Internet!" (Inför censur på Jntemet! }2 

were headlines seen in the newspapers. 

In Sweden, constitutional laws3 regulate freedom of speech. The aim is to 

protect and guarantee a free exchange of opinions. Freedom of the press has a 

tradition that goes back to the eighteenth century4, but despite this, people are now 

willing to give up some of their freedom. Why is this; and does such a debate have 

an end in itself for the trad it ional media? 

Four Swedish newspapers are examined in this study, the data consisting of 

I 06 articles during the period 1997-1999. The empirical part of the analysis focuses 

on the descriptions of the contents on the Internet which are identified in these 

newspapers. 

Aim ofthe study 

The aim ofthis study is to identify and examine which issues the four newspapers 

emphasise when describing the contents of the Internet. Furthermore, the intention is 

to discuss why these issues - grouped and analysed in themes - are used in the 

media debate, and how these newspapers describe the role of the Internet in the 

eon text of the debate conceming freedom of speech/censorship and the Internet. In a 
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broader sense, this work deals with a discourse about freedom and freedom of 

speech, above all, related lo the internet. 

It is important to make a distinction between the contents, or activities, that 

can be observed on the Internet, and the debates seen and reflected in the news

papers. This work focuses on the latter - the media debate; the main point being that 

descriptions supplied by the media, for instance by newspapers, affect peoples' 

conceptions and attitudes, and by that media can be seen as powerful creators of 

public opinion. Conversely, information supplied by the Internet, can also affect 

people and might undennine the influence ofthe traditional media. 

Background 

Freedom of speech and the media 

In the middle ofthe nineteenth century, John Stuart Mill wrote "On Liberty" as a 

defence for freedom ofthought and discussion. His work was based on three main 

principles: truth, self-determination, and democracy. These ideas are still of great 

interest, for instance, as seen in an official Norwegian repor! from 1999, "Ytrings

frihed b0r finde Stedt"5
; the same principles, (truth, autonomy, and democracy) 

composed tbe core of, and a universal defence for, freedom of speech (Justis- og 

politidepartementet, 1999). Mill promoted individual freedom, or liberty, principally 

because it promoted society; consequently it did not represent any anarchistic view 

of liberty. His point was that individuals free to express themselves create a healthy 

and tolerant society. Mill wanted lo contribute to the creation of a culture of liberal 

tolerance, and that " tbe age-old fear of the novel and the different [ would] lose its 

power to subvert human progress and freedom"6
. But, the fear of tbe novel and 

deviating is still a burning issue. Each time a new medium is introduced, strong 

emotions again become visible - scepticism and fear followed by the same 

pronounced desire to regulate the freedom of speech. 

Sometimes, the media add fuel to this scepticism and fear. As mentioned 

earlier, in 1997 a strikingly large majority of individuals in Sweden, most of them 

without any lnternet-experience, wanted to see some regulation and restrictions on 

2 
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the Internet. The situation seemed to reflect the standard of moralpanic, a 

phenomenon partly created by the media. The term moral panic was tirst used 

regarding social reactions to some youth riots in English seaside resorts. When the 

media reported these events, headlines increased the expectations of new riots, 

creating an atmosphere ofpanic (Watson & Hill, 2000). Höjdestrand (1997) 

examines moral panic related to video violence. He calls attention to the conception 

that the opposition "was made meaningful not by virtue of its practical conse

quences, but symbolically, as a confirmation of the moral order" (ibid., in abstract). 

New media have a transfonning capacity. As described by McLuhan 

( 1999), in their inception both the telephone and the telegraph were severely 

cri ticised for weakening the established centralised pattems of communication. 

People were upset when the basic conditions for human communication underwent 

changes. Today, the Internet by its decentralisation and heterogeneity totally 

dissolves the centralised patterns that mass media traditionally represent. 

News and aspects of news are often chosen by the media to influence and 

affect people emotionally. Established rules for news values promote events 

considered as negative, unusual, and possible to see in personal terms (Watson & 

Hill, 2000). As in advertising, news media use fear-arousing methods to arouse their 

public's attention. Fear-arousing communication refers to "persuasive messages that 

attempt to change people's attitudes by arousing their fears" (Aronson et al. , 1994, 

p. 299). But, to just arouse fear is not enough to cause lasting changes in attitudes; 

some information must be given to allay the anxieties, for instance, a solution, a 

possibility, or an opening that reduces the fear and allows people to feel safe and 

happy. Fear-arousing methods and persuasive tactics appeal to feelings and values 

rather than to rational thoughts and fäets. 

The Internet 

In this study, the Internet is seen as an arena for infonnation and communication. 

Biegel (200 I) points out that the Internet has become a widely used form of 

communication since it provides the means of instantaneous g lobal transmission of 

messages, it expands the ability to communicate easily with !arge numbers of 

people, and ii has emerged as a vehicle for unprecedented access to information. 

3 
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Jones (1999, p. 22) says that "[t)he Internet isat heart an inter-networking of 

networks, and consequently, it creates relationships between a variety of techno

Jogies, techniques and ways of communicating". 

Even if the Internet can partly be understood as a new phenomenon -

principally because of the developed technology - human cognition and communi

cation are two inevitable components. To a !arge extent, the Internet lives its own 

life as the development continues using its own momentum and direction. Some

times it seems easy to forget that human beings once created the Internet, initially as 

a military network for safe communication in case of nuclear war. 

On the Internet, messages of all kind are divided into small packets of data. 

These are transferred via various interchangeable nodes. The processes of trans

forming and transferring pieces of information make the Internet difficult to control. 

In theory, freedom of speech on the Internet can be restricted in several ways, for 

instance, censorship through legislation, regulations based on social mechanisms, 

and restricted access by the use of censoring- or filtering software . The development 

of mechanisms for social control through social interaction takes time. Conventions, 

codes and rules of thumb have to be grounded and based on common agreements. 

On the Internet a set of rules called netiquette ha ve been developed by the Internet 

users themselves "to encourage politeness, civility, and enhanced understanding 

among participants" (Sharf, 1999, p. 245). 

Method 

Content analysis to approach a media discourse 

This work principally uses a qualitative content analysis together with an approach 

inspired by the field of discourse analysis to extend the perspective and also deter

mine something about thematic structures in the texts. The analysis focuses on the 

themes the four newspapers emphasise when describing the contents found on the 

Internet. 

Textual analysis, in the field ofmass media research, is commonly 

associated with content analysis, and the method has been used to identify, cate-

4 
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gorise, describe, and quanlify short-tenn and long-tenn trends (Watson & Hill, 

2000). Content analysis was earlier principally dealing with rnore observable aspects 

of the text. Today, ana lyses of media texts, such as newspaper arlicles, focus rather 

on how the text is embedded in a wider social practice. Since the mass media 

operate within a social systern, it is important not to isolate any parlicular aspects. 

Fairclough (200 I) uses the term discourse when linking together, on one 

hand, the discourse as spaken or written language as seen in social action and 

interaction; and on the other hand, the discourse as a fonn of social construction of 

real ity. These two sides of language usage, the socially shaped and the socially 

constitutive, ha ve a dialectical relationship. According to Burr ( 1995, p. 48) 

discourse is "aset of meanings, metaphors, representations, images, stories, state

rnents and so on that in some way together produce a particular version of events". 

Parker ( 1992, p. 5) presents a similar explanation: The discourse is "a system of 

sta tements which constructs an object". Further, the discourse is seen as a product 

created by humans, and "once an objecl has been elaborated in a discourse il is 

difficull not lo refer lo it as if it were real" (ibid.). 

Body of data and the use of electronic archives 

1n lhe empirical part ofthis study, articles from four Swedish newspapers were 

selected and examined: Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, and Svenska 

Dagbladet. All these newspapers are well eslablished in Sweden furthennore they 

are distributed and read throughout lhe country. The language is Swedish. 

To collect the data, two electronic media archives, Presslext7 and Medie

arkivet8, were used. Bolh are available on lhe Internet, and store articles in full text 

fonnat. Each arlicle has been indexed and fumished wilh supplementary data, such 

as type and where to find it in the newspaper. The criteria used by the two archives 

when indexing the articles are not absolutely clear, and there could be some differ

rences between them. 

The artic les chosen for the study were published between 1997 and 1999. 

T he scepticism expressed in 1997 appeared to be an interesting starting point when 

exarnining how newspapers write about the Internet. During these years, just before 

the tum of the millennium, the use of the Internet increased enormously. 
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Search words and selection process 

In order to search the archi ves for articles that could be seen as part of the same 

media discourse, the first step was to find and identify useful search words. Since 

the basis of the discourse considers freedom of speech/censorship related to the 

Internet, two pairs of search words were chosen: freedom of speech!expression and 

internet (in Swedish: yttrandefrihet och internet) and censorship and internet 

(censur och internet). By choosing these combinations ofwords - two opposed as 

well as closely related aspects of a coherent discourse - it would be possible to 

identify and record these. 

lnitially, the two combinations of search words resulted in a vast amount of 

hits. The next step was to take a close look at the result lists. During this part of the 

process many articles had to be rejected, because they were believed, mainly on the 

basis ofthe headiines, to have no valid reference to the intended discourse. Some

times the two search words did not relate to each other at all e.g. the word internet 

could be mentioned in one eon text andfreedom oj speech, or censorship, in another 

context. To further decide whether the articles belonged to the study subject or not, 

the remaining articles were either browsed on the screen or read on print-outs. Even 

more articles were then found not to ha ve any direct re levance to the subject. 

Following the selection process, 106 articles remained. These were considered 

to betong to the study concerning freedom of speech/censorship as related lo the 

Internet. See Table I for distribution of articles in the newspapers. 

Table 1. Distribution of articles in the newspapers: 

Newspaper 

Aftonbladet 

Dagens Nyheter 

Expressen 

Svenska Dagbladet 

Total numher oj articles 

6 

Numher oj articles 

22 
36 
20 
28 

106 
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Analysis 

The I 06 articles selected for this study were read carefully. Throughout the reading 

process, many interesting aspects, dimensions, and perspectives emerged, e.g. 

problems, events, actions, arguments, incidents, points ofview, opinions, stand

points, metaphors, analogies, and descriptions. This article focuses on descriptions, 

and the first step was to tind and identify the issues used to describe the content on 

the lntemet in tbe data. These issues were then examined and grouped into themes 

for further analysis. The next step, which was the main part of the analysis, was to 

scrutinise the issues grouped in themes, and try to understand, for instance, why they 

were chosen, what they could represent, in what context (both immediate and in a 

wider sense) they appear, and the impact they might bave on the readers. 

The find ings from the data, as well as the insights gained during the progress 

of the work have been useful in this principally inductive process of reasoning. A 

study such as this increases the understanding of specific cases and situations, and 

may even indicate something about the phenomenon in general. 

A mix ofperspectives 

In the articles, language is used to describe the world around us. lt also describes the 

type of text and the genre it belongs to, in order lo facilitate the readers' under

standing. As readers we not only hear and react to the author's , or the joumalist's, 

voice, but also a complex diversity of voices, even in one single sentence or 

utterance. There are voices representing other individuals, interest groups, organi

sations, professions, institutions, and public authorities (Linell, 1998). Utterances are 

always expressed from a particular point of view, which involves e.g. perspective, 

conceptual horizon, intention, world view, and the spirit ofthe lime. Since any 

utterance exists in a social milieu, there could be several voices imbedded in a single 

one. In this case, the newspaper articles may have picked up different voices from 

interviews, research, public opinion, and so on. Furthermore, these voices could 

mirror the media's ideologies, values, politics, and traditions, as well as many 

intemational and global influences. 
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Since the discourse has engaged many people, a multitude ofvoices can be 

seen and heard: Apart from the voices of the journalists, among others, researchers, 

politicians, and representatives for trade and industry are represented. This mix of 

perspectives, seen through different professions, practices, and experiences, contri

butes to the dynamics and vividness of the debate. In the mass media eon text, as in 

joumalistic work, the presence of different voices becomes obvious through 

accounts, interviews, interpretations, statements, quotations, and so on. When 

analysing a text, voices on more subtle levels may also be discovered. According to 

Wertsch ( 1991, p. 66), the meaning of an utterance "is inextricably linked with 

historical, cultural, and institutional setting". 

By using this approach, this study also attempts to show how the descrip

tions seen in the articles are embedded in social practice, and how media texts occur 

in contexts on different levels: situational, institutional, and societal. For instance, 

the media play a very important ro le in people's daily lives. Consequently, the 

findings from the articles are linked toa discussion about the way the media 's 

descriptions of freedom of speech on the Internet could affect people. The mass 

media operate within a social system, e.g. the newspapers examined act in relation

ship to other media, among them the Internet. This means that these newspapers do 

not simply wri te about the Internet, they also relate to it. On the other hand, the 

Internet affects their own conditions of existence. The debate concerning freedom of 

speech on the internet has also reference to other discourses in society. This study 

intends to capture some aspects and dimensions of a context far more involved and 

complex. 

Results 

A pocketful oj themes 

The issues identified in the articles have been examined as different themes. Even 

though the Internet can supply and contains all types and kinds of information, the 

issues from the articles could be ass igned to a fairly limited number of basic themes. 
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The most outstanding of these are: Sexually oriented material, personal integrity, 

and rac ist expressions. 

In Table 2, the findings from the articles are grouped into eight different 

themes. Please note that not all of the I 06 articles eon ta in descriptions of the 

material on the Internet - in spite of the fäet that they are considered lo be part of the 

discourse without referring to or quoting any specific examples. An article may be 

about a single specific issue, but there may be more than one issue presented in the 

same article. Consequently, the number of issues does not correspond to the number 

of articles. The themes are presented and analysed, individually, in the following 

part of the work. 

Tab/e 2. Themes that occur in the articles. 

Theme /ssues seen in the articles 

I. Scxually orientcd material Pornography, obscenity, indccency 

2. Personal integrity 

3. Racist cxpressions 

4. Political criticism 

5. Vague expressions 

6. Opposition 

7. Faith and bel icfs 

8. Economy 

ldentified issues in the articles 

Personal intcgrity, pri vacy 

Hate-speech, propaganda, racism, Nazism, 
xenophobia 

Political criticism, uncensored truths 

Meta-information, vague descriptions 

Protests, threats, violation, outrages, fighting 
words 

Religion, spiritual values 

Payment 

Theme 1: Sexually oriented material 

Numberof 
issues 

24 
20 

19 

16 

16 

8 

5 

109 

The most frequent issues concem sexually oriented material and this has been 

referred to in 24 of the articles. Pomography, especially child pornography or pomo

graphy containing violence, is seen as something extremely repulsive. These issues 

are used in the articles to illustrate the worst of the Internet. Tn the following 

presentation, the expressions in Swedish, used by the newspapers, are shown in 

brackets. 
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In the articles, the material on the internet is described as obscene 

(obscent), indecent (osedligt), sexual perversions (sexuella perversiteter), offensive 

(kränkande), illegal (olagligt),forbidden (förbjudet) etc. Pomographic pictures do 

not presuppose any language skills, and these are described in terms of repulsive 

(stötande), disgusting (vidrigt), andfilthy (snuskigt). Some awkward aspects are 

depicted, but most of the contents are left to the readers' imagination. 

The accentuation of pornographic material can be partly explained by the 

American telecommunications law which was passed in 1997. In Europe9
, issues of 

illegal and harmful content on the Internet had been identified as an urgent priority, 

and the United States decided to embody the provision for controlling sexually 

explicit material on the Internet in the so called Communication Decency Act 

(CDA). This act prohibited the transmission of obscene or indecent communication 

to persons of less than 18 years of age. A diverse group oflntemet users, including 

publishers, librarians, content and access providers, and civil liberties organisations, 

joined forces in an effort to overtum the act. They argued that such restrictions 

threaten the very existence of the Internet. Pro-family groups defended the act with 

the intention of protecting minors (Drucker & Gumpert, 1999). In the debate, the 

main argument for restricting the freedom of speech on lhe Internet seemed lo be to 

prolect cbildren, especially from pomography. To further support this argument the 

Internet was described as a market for paedophiles and some frightening examples 

of exploited children were shown in the articles. 

Swedish newspapers commented on the American debate and legislation, 

sometimes with an ironic tone, as the definitions of obscene and indecent material 

were seen as quite strained. The intense debate in the media probably rather contri

buted in the increase of young people's awareness of the presence of sexually 

oriented material on the Internet. It could have been some sort of a challenge that in 

some articles, authors come lo the conclusion that the availability of this kind of 

material is very much exaggerated. 

In one news item, a short report that seems anecdotal is told as follows: 

Nurses in Britain have found tbat the search word nurse also leads to web sites with 

pornograpbic material in whicb "nurses" are offering services beyond their usual 

duties. Real nurses are now demanding censoring of the worst pages - they do not 

10 



FREEDOM OF SPEECH ON THE INTERNET? A MEDIA DISCOURSE IN SWEDISH NEWSPAPERS 

want prospective nurses to be offended or disgusted when seeking information about 

professional opportunilies IO. 

Theme 2: Personal integrity 

This theme exposes an extremely important di lemma: The balance between the 

individual's access to infom1ation; and the protection of bis or her privacy. The 

word privacy is quite d ifficult to define - no corresponding word can be found in 

Swedish. Privacy often denotes human dignity, individual independence, self

determination, and the right toa private sphere. In 20 articles, personal integrity is 

mentioned. The main reason for this attention is probably the passing of a Swedish 

law11 to protect personal integrity. This new law, based upon a Euro-directive, was 

supposed to prohibit a ll exposure and publication of names and personal information 

on the Internet. Names could only be mentioned ifthe person in question had given 

his or her consent. The law was subject to quite severe criticism: It was out of date at 

its' inception: the Euro-directive had been too rigorously inlerpreted, and it did not 

trea! all citizens equally. (A1tislic, literary, andjoumalistic activities were granted 

exception from the law). The debate engaged many people, some oflhem arguing 

that the law would be impossible to maintain, and that it would tum honourable 

citizens into criminals. 

The articles contain many short descriptions re lated to personal integrity: 

personal names (namn), personal data (personuppgifter), names oj individuals 

(namn på enskilda individer), records oj individuals (lista på personer), registers 

(register), names in running text (namn i löpande text), and lists oj committees/ 

boards (lista över styrelse). Furthermore, the character of the infonnation is 

described as sensitive (känslig) or even particular/y sensitive (särskilt känslig), and 

confidential (förtrolig). Sensitive information could concem po/itical opinions, 

religious or philosophical beliefs, hea/th and sex life, and previous crimes (om 

politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, hälsa och sexualliv samt 

begångna brott). Personal information can also be seen as harm/ess (harmlös), 

depending on, for instance, the type of information, the context, and the intention of 

publishing it. 
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On the Internet, individuals can be distinguished or discriminated in 

different ways. In one article, the description and tbe names oj political prisoners 

and executioners (namn på politiska fångar och bödlar) are stated. lndividuals can 

be identified because they have done sometbing that classifies them as criminals, 

racists, paedophiles, etc. Slander and calumny, no matter how false or true, spread 

through the Internet can cause real problems to people. For instance, tbese can be 

seen in one of the articles in which a teacher is accused on the Internet, (probably by 

some ofbis pupils), ofbeing a Nazianda paedophile12
• 

Theme 3: Racist expressions 

Racism, Nazism, anti-Semitism, fascism, and xenophobia are mentioned in 19 

articles. A similar issue is "hate speech", which can be defined as "extremely barsh 

personal insults and epithets directed against one's race, religion, ethnic origin, 

gender, or sexual preference" (Greenawalt, 1996, p. 47). Racism and hate speech 

pose serious problems for democratic theory and practice. A most painful dilemma 

for a liberal approach to freedom is tbe psychological harm caused by racist and hate 

speech (Greenawalt, 1996; Sadurski, 1994). In Sweden, calumny is considered as a 

criminal offence. 

According to the descriptions in the articles, on the Internet we find racist 

messages (rasistiska budskap), Nazi homepages (nazistiska hemsidor), crude and 

naked anti-Semitism (rå och naken antisemitism), anti-Jewish propaganda (jude

fientlig propaganda), and race ideological web pages (rasideologiska webbsidor) . 

Several times aggression is directed towards the Jews who are made targets or 

scapegoats. The racist theme also contains hatred and propaganda such as: web 

pages ofhate (hatets webbsidor), expressionsfull oj hatred (hatiska uttalanden), 

representations oj hate (hatframställningar), and hate propaganda (ha/propa

ganda) . Expressions similar lo these have been found in articles about the Radio 

Islam web si te - a si te widely discussed because of its anti-Semitic propaganda. 

In the media, racism on the Internet is often talked about as distinct and 

easy to identify - their simplified view maintains that racist values are held by 

certain extremist individuals or groups and not by ordinary people. Polarised points 

as these tend to disregard the presence ofhidden, seductive, and deceptive messages. 
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On the Internet, we can meet and discover serious and reliable information as well 

as plagiarism, falsification and misrepresentation. Racist messages can be hidden in 

texts, and when reading these we may not even be aware of them. 

The Internet fac il itates the organisation of networks, and al so faci litates the 

distribution of all kinds of ideas and products. Among others, individuals with racist 

opinions have discovered the advantages, and in the articles several examples 

describe how music with racist texts are sold and distributed over the Internet. 

In Sweden, the attention to racism on the Internet could partly be explained 

by the education project Living History (Levande historia) . This project was initiated 

by the Swedish govemment in January 1998 because of racist and anti-Semitic 

influences seen in society. Young people were encouraged to d iscuss issues related 

lo humanity, democracy, and equality. A web site lo inform young people about the 

Holocaust played a central part in the project. Quite soon after its introduction, the 

web site was plag iarised by another actor called True Histo1y (Sann historia). Based 

on revisionisl ideas, True History questioned the existence of the Holocaust. These 

two sites on the Internet show how strikingly unequal actors are able to play on the 

same ground. Further, that the serious actor, Levande historia, was forced to relate to 

the plagiarist, Sann historia - probably exactly what True History wanted. The 

plagiarising act gave True History a position on the Internet. It was not a question of 

simply borrowing text and layout, as the act could confer reputation, status, and 

authority - factors that might give credibility to the desired message (Mattus, 2000). 

The Internet offers possibilities for open and enlightening debate, and may 

work as a sounding board where racism and hate speech can be exposed and openly 

discussed. If the issue of racism cannot be swept under the carpet, any debates 

providing opportunities for arguments founded on fäets would be a healthy and 

valuable contribution and solution. 

Theme 4: Political criticism 

This theme has been somewhat more difficult lo define than the preceding themes. 

In I 6 articles, descriptions corresponding to the theme, political criticism, are to be 

found. lfthese issues can be seen as controversial differs from culture to culture, for 

instance, depending on constitutions, openness in society and media traditions. 
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Criticism of society and of political systems could be a healthy feature in public 

debate in one society but experienced as something alarming or threatening in 

another. 

When Swedish newspapers write about discussions of social criticism 

(samhällskritisk diskussion), politically incorrect information (politiskt inkorrekt 

information), subversive activities (statsfientlig verksamhet), and in the govern

ment 's opinion undesirable information (ur regeringens synvinkel icke önskvärd 

information), it is probably not very upselting to tbe readers. But, in countries like 

China and Singapore, such criticisms are seen as serious threats. 

In China, the govemment has decided to regulate the use ot; and access to, 

the Internet. Censorship and regulations are created to prevent "crimes" such as 

revealing state secrets and engaging in political subversion - only lime will show if 

acts like these serve their purpose. The Chinese repression can partly be understood 

since it "in part, [is) an attempt by the government to shut down dissident exiles tbat 

protest against the Beijing govemment through World Wide Web home pages" 

(Lipschultz, 2000, p. 18). 

For countries with strong centralised governmental systems of control, the 

Internet could be seen as a distressing factor - an uncontro llable element that 

empowers the people by tuming the established hierarchical orders upside down. 

Certainly, the meaning of harm/ut information (skadlig information) differs from 

one country to another. The Internet allows different ideas to meet on a relatively 

global arena, and the Chinese example illuslrates how hard it is to isolate one 

country or population grnup from the rest of the world. For individuals who are 

oppressed, isolated, or controlled in some way, the Internet provides new channels 

for information and communication. The Internet also enables the people lo 

challenge political ideas and systems. 

The articles also mention uncensored truths (ocensurerade sanningar}, and 

different perspectives (annorlunda perspektiv). These issues are included in this 

theme because they could refer to points of view which are not official or generally 

accepted. On the Internet, news can be distributed both by traditional news agencies 

and by ordinary people. For instance, eyewitnesses' accounts ofBalkan war inci

dents could be sent all over the world. When broadcasting stations were closed 
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down, the Internet made it possible for people to establish contacts and receive 

support from others outside the war zone. It is important to take into consideration 

that this kind ofuncensored infonnation could be biased or produced for propaganda 

purposes. It does not necessarily have the same credibility as the news distributed 

through official news channels. To evaluate the credibility, sorne useful clues are : 

The exactness of the information, the authority of the source, the assessment of 

expertise, and the credibility ofpeople, companies, organisations, and others who 

use the Internet for the distribution of information (Tseng & Fogg, 1999). 

Theme 5: Vague expressions 

In 16 articles the content on the Internet has been described with expressions that are 

vague or obscure. There is the concept meta-information that refers to " information 

about information". Here, tbis phenomenon has been observed in connection with 

comments made on qualities, or properties, of tbe information, or oftbe source of 

information. Some descriptions identified as meta-information are disinformation 

(desinformation), and uncontrollable source oj information (okontrollerbar informa

tionskälla). We also find expressions such as alternative approaches (alternativa 

synsätt), and another perspective (andra perspektiv). These approaches or perspec

Lives ha ve reference to something else, and give us a hint of the multiplicily of 

voices on tbe Internet. 

Furtherrnore, in the artic les there are taboo words (tabubelagda ord), 

inappropriate content (olämpligt innehåll), harm/ess words (oskyldiga ord), brutal 

language (rått språk), secret messages (hemliga meddelanden), and criminal 

utterances (brottsliga yttranden). Such descriptions do not say rnuch about the 

information per se, and they often are given without further explanations. But what 

kind of information is bannless, taboo, or criminal? Vague expressions like these 

feed insecurity, while also arousing the readers ' curiosity. 

Theme 6: Opposition 

Descriptions related to this theme are found in 8 articles, and ha ve to do with 

protests, threats, violation, and outrages. If we ignore actions such as e-mail-
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bombing which actually cause some kind of direct harm or inconvenience, there are 

sites that actively encourage people to lake action and cause damage. Ln the articles, 

we can find descriptions of tbe manufacturing oj arms (beskrivningar av vapen

tillverkning), bomb-making components and instructions (bombrecept), handbooks 

for acts oj violence (handböcker i våld), anda list oj torgets for attacks and assassi

nations (en lista över attentatsmål). This si te has listed a number of companies as 

targets for attacks. Other articles include threats (hotelser), and acts oj violence 

(våldsdåd). Groups of ecological extremists use the Internet to attempt to scare 

people tbey disagree with, for instance, individualsand companies involved in the 

food industry, pharmaceutical research, and transportalion. 

The difference between saying something in words and doing something 

with words is an inleresting point. Greenawalt, ( l 996, p. 152) suggests that "speech 

importantly does something, apart from influencing actions, because people are 

persuaded by the ideas that are communicated". Even ifwords are actually always 

doing something to us since they contain ideas, proposals, and exhortations, tbe 

dividing line between words and actions is not easy to draw. A s lightly different 

approach empbasises on the potential words which are meant to be harmful. 

Material on tbe Internet that may be experienced as fr ightening, unpleasant, or 

offensive is potentially harmful rather than actually harmful. More immediate harm, 

caused by the writing itself, can possibly be referred to material that is defamatory 

or plagiarised (Graham, 2000). 

Theme 7: F aith and belief s 

In only 5 articles, descriptions referring to religion and spiritual values are men

tioned. Despite this few number of descriptions, some interesting ideas conceming 

fields of application regarding religious matters can be seen. The Internet could give 

rise lo both possibilities and risks: On the one hand, the Internet can be used as a 

channel for the distribution of religious texts, such as the Koran and the Bible, hut 

on the other hand, secret texts (hemliga texter), not supposed to be available to the 

uninitiated, can be spread. Texts regarding the space emperor Xenu, used in tbe 

Churcb of Scientology, exemplify the latter ~ they are not meant for outsiders. 
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One article touches upon a suicidal sect (självmordssekt). This sect is 

described as a grotesque conspiracy between archaic superstition and modern 

in.formation 1echnology (grotesk samverkan mellan arkaisk vidskepelse och modern 

informationsteknik). Technology is linked to ideas ass igned toan ancient period of 

history, and the combination becomes "grotesque". Modem technology is not only 

carrying messages of today, it is also a carrier and reminder of the past. 

Another article suggests !hat information fromfanat ic religious organi

sations (fanatiska religiösa organisationer) is as dangerous as pomography and 

racism on the internet. Individuals with extreme ideas, no matter whether they are 

based on religion, racism or other sets of values. are able to create networks and 

spread their doctrines. 

Theme 8: Economy 

Only one article touches upon an issue possible to refer toas economy: payments 

(betalningar). This might be a little bit surprising, but <luring this period oftime, the 

Internet was not seen as any potential trading or market place - at least, these 

aspects and possibilities for economic activities were not pointed out by the media. 

Some years later there would most certainly be much more material related to this 

theme in the newspapers. 

Discussion 

The newspapers mostly describe the content of the Internet in controversial and 

problematic terms. Instead of depicting the Internet as some kind of threatening 

monster, they could have chosen issues with more positive aspects. As the Internet 

contains an overwhelming amount of material it is an invaluable source of informa

tion for people who are thirsting for knowledge. 

In the following discussion, the reasons behind, as well as the consequences 

of, media 's descriptions and reports are discussed. The impact that the media have 

on people's opinions of freedom of speech and the Internet will also be examined. 
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The main motive for censoring the Internet 

The information available on the Internet, or rather the ideas about ils contents in 

some way, seems to be experienced as frigbtening. Perhaps the news media cause 

and create some sort of " fear of information" by how they discuss and present the 

contents of the Internet? The fear, or anxiety, touched upon in this work relates to 

human reactions and interactions. But, as is human nature, tbe Internet is unpredict

able and uncontrollable. On the Internet, the hypertext structure13 makes it possible 

to link and relate texts, images, sites, ideas, actors etc. to each other in endless 

combinations. The meaning of a specific segment of text is dependant upon, among 

other things, the context in which it occurs at that particular moment - a context 

partly created by the individual Internet user. 

The protection of children, especially from exposure to racism and porno

graphy, is one of the most acceptable and valid reasons given for censoring the 

Internet. The concem for children seems to have its roots in the fear that young 

people are easily exposed to obscene or violent material, and could be tempted to get 

in touch with paedophiles who would then exploit them. Children must be protected, 

because they are incapable of dealing with information in the same way as adults. 

Modem technology will almost certa inly affect us as human beings, and people 

growing up today may show different attitudes and responses from preceding 

generations. Young people do not know what the situation was before the inception 

of the Internet. As Biegel (200 I) notes, no previous mode of communication has 

served such a wide variety ofpurposes: library, telephone, public park, local bar, 

shopping mall, broadcast medium, print medium, medical clinic, private living 

room, and public educational institution. 

Media 's construction and peoples' rea/ity 

What is the explanation for the willingness that Swedes had in 1997 to give up, or 

considerably restrict, freedom of speech on the Internet? Instead of being tolerant 

and open-rninded to the possibilities offered by the Internet, people wanted it to be 

contro lled. Fear of the innovative and deviating is often seen as related to new 

media. As individuals probably have none or limited experience of their own, their 
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perception is based rather on the media 's construction, than o n people's own 

experience or knowledge. 

As a result of the survey, one newspaper put pertinent and similar questions 

to their readers - as an Internet questionnaire. It was not, however, considered to be 

as scientific as the first. According to the responses, 33 per cent of the users of the 

Internet believed in censoring the lnternet14
• Probably the group of inexperienced 

users were totally unrepresentative. The main argument for censorsbip referred to 

the need to protect cbildren from contents sucb as pomography and violence. 

There may be some sort of double standard of morality involved in tbis. 

Since we can read and actually enjoy criminal novels and murder mysteries based on 

the most horrible deeds and actions, the words per se should not worry us !hat much. 

But, when il comes to the internet, we do not know where to draw the line between 

real li fe and fiction, and we do not know how we should interpret the author's 

intention or approach. The newspapers have not been belpfu l in this part ofthe 

discourse - they rather help us to push the button to the templing side that appeals to 

some o f our more primiti ve impulses than to offer guidance. The interactive aspecl 

of the Internet has been mentioned earlie r. On the Internet, we are actually g iven the 

possibility to affect or change the course of events. We also have the option of being 

anonymous or transforming or hiding ourselves behind some other identity, some

thing that might alter our moral stance. Graham (2000, p. 127) sees the lnternet as an 

instrument ofmoral anarchy: "the only real ground for anxiety isa moral one, and 

that [ ... ) relates primarily not to the question ofwhat people might be doing to one 

ano ther, but what sort ofpeople they are becoming". 

Do we really want to restrict our own freedom of speech, or do we just 

want to restrict the freedom of others? Fear and insecurity ha veto do with ourselves, 

and to the risk we run of changing through the options we are given. Frightening 

issues could also encourage our curiosity. The fear of inforn1ation, if we admit it 

exists, should be rela ted both to the fear of others' attitudes, actions, and reactions, 

and to the fear of our own thoughts and behaviour - what we are capable of. 

The Internet might be considered as unstructured, unorganised , and 

anarchic. The state of"freedom" does not a lways seem to be an ideal condition. 

Both too much and too little freedom gives rise to strong emotions such as fear and 
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anxiety. When we have freedom, we fear that we are open to chaos, criminality, and 

decadence. This unpleasant feeling of insecurity increases our will ingness to accept 

restrictions upon our freedom and having the environment controlled. On the other 

hand, if regulations restrict us so as the structure is experienced as oppressive, 

almost like some kind of"straitjacket", we are prepared to accept the presence of 

some deviating behaviour or ideas to gain our freedom. 

One medium reflects another medium 

How can we understand the impact of the media? Examining the themes found in 

the four newspapers, we can imagine the impact that the media have on our 

opinions. The media is a powerful institution in society because it has the power to 

set the agenda. According lo Watson and Hill (2000, p. 5), "the mass media are able, 

through emphasis on content, to intluence public perceptions of the relative impor

tance of specific issues". Consequently, when media describe the content on the 

Internet in a biased way, this will be reflected in people's attitudes and opinions. In 

this study, the dominating issues could be seen as quite controversial and problema

tical. Media introduce these issues and, by doing this, they contribute to construct 

images of the phenomena, and whether these may be true or not, they become part 

of the readers' reality. An approach such as this suggests "that there exists no 'truth' 

but only numerous constructions of the world" (Surr, 1995, p. 8 1 )15
. Accordingly, 

the result of the survey, in which many individuals stated that they accepted restric

tions on the Internet, is likely to ha ve reference to the contents of a media discourse. 

Media tend to emphasise negative and controversial aspects of the Internet, 

and the newspapers in the study are not exceptions lo this. There could be several 

reasons behind biased representations ofthe contents on the Internet. Established 

rules ofnews values, saying that "[t]he more events can be seen in personal terms 

and the more negative the event is in its consequences, the greater is the likelihood 

of selection" is one reason (Watson & Hill, 2000, p. 212). Another reason for a 

biased point of view should be that when newspapers write about the Internet, one 

medium reflects another medium. The Internet has changed the conditions for 

traditional media, and lheir attitudes towards the Internet affect the way they write 

about it. 
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In 1995, 168 persons were killed in the bombing of a federal office building 

in Oklahoma City. This atrocity was soon linked to bomb-making information given 

on the Internet, and some journalists even stated that it had happened because of the 

"dangerous information avai lable on the net" (Godwin, 1998). lf the Internet really 

provided some of the information, or served as a source of inspiration in some way, 

could it be possible lo regard the Internet, the medium per se, as responsible? 

Sometimes, when the media describe a phenomenon in a hysterical, 

stylised, and stereotypical manner, focusing on negative reactions, moral panic can 

be created. Accentuating controversial issues, in some way related to children's 

security and wellbeing, substantiates fear and arouses strong feelings. The 

expression " moral panic" often refers toa debate that does not appear lo be moti

vated by any rational concem. Tnfluential members of society, who perceive certain 

activities as subversive, can use these activities as a focus for their outrage (Watson 

& Hill, 2000). In the investigated newspapers, the debate seems to emphasise some 

negative aspects and risks rather than on the positive sides and possibilities. Further

more, the debate focuses on questions about moral order, and where the line should 

be drawn between right and wrong. As in the video violence debate that Höjdestrand 

( 1997) studied, the threat to the wellbeing of youth and children is a central issue. 

Media' s attention to controvers ial issues works as effective marketing by 

making young people aware of its presence and accessibility. By the availabilily of 

this, the fear of moral degradation can be motivated and justified, and becomes a 

self-fulfilling prophecy. 

Privacy and access to personal information 

lssues related lo personal integrity and privacy are discussed in the newspapers. The 

processing of personal data and the protection of individuals' privacy are quite 

complicated problems. ln the articles, an interesting paradox becomes apparent. We 

wish to protect our own private sphere but al the same time we want to have access 

to personal information about other people. These two aspects are understandable, 

but also irreconcilable. 

We need lo have information about other individuals to locate ourselves in 

wider contexts. To find out whether we might be deviating in some respect, we must 
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define a standard - encircle the "normality". On the Internet, like-minded people 

with odd and unusual interests can find each other. Together they can create a 

context that makes them less deviating. In that sense, marginalized individuals and 

groups become empowered. The articles mention that networks on the Internet 

facilitate communication in racist and religious groups. 

As a consequence of the accessibility of personal information, we need to 

protect ourselves from a number of"little brothers", for instance, our employers, 

neighbours, relatives - anyone could be surveying and watching over us. As we do 

not know their intentions, these " little brotbers" could be perceived as even more 

dangerous than "Big Brother"16 (Olsson, 1996). 

A missing theme 

This study shows that the articles often focus on the manifest and obvious aspects of 

the contents of the Internet, and tbat themes such as sexually oriented material, 

personal integrity and racist expressions often form the basis for the arguments 

presented in the debate concerning freedom of speech on the Internet. However, 

these issues might not even be the most salient problem. To a )arge extent, the 

debate seems to be rooted in a conception that we are always able to identify what 

we see on the screen. Qualities like credibility, reliability and deceptiveness are 

conspicuous by their absence. Are these aspects difficult to handle by the news

papers, or perhaps they are too problematic to use when moulding and forming 

public opinion? 

Earlier, descriptions such as dis information (desinformation) and uncon

trollabfe source oj information (okontrollerbar infomationskäffa), were referred to 

as " vague expressions". These expressions refer to two different levels: Both to the 

information on the Internet, and to the Internet as a source of information. Further

more, these expressions deal superficially with some important problems: How do 

we know what information we can rely upon, and further, can we give the lnternet

as a source of information - any credibility at all? The articles seem to not focus on 

issues concerning the evaluation of information or of sources of information. 

To a !arge extent, the Internet is associated with freedom of speech. The 

ease of creating and publishing documents results in a vast range of qualities. In the 
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wealth of available information, we meet alternative and revisionist descriptions of 

history as well as racist and xenophobic propaganda hidden in the texts. Pupils and 

students are encouraged to find infom1ation on the Internet without knowing that the 

presence of plagiarisms, falsifications, and misrepresentations could cause them 

trouble. We also search the Internet for infonnation with our cancerns about medi

cine and health. On the internet, serious infonnation may be linked to dubious, 

biased, or incorrect information and vice versa - to evaluate what we are shown is 

not that easy. The medium per se does not guarantee any reliabili ty at all , and since 

we are dealing with the human perception of credibility concerning infonnation 

provided by computers, issues like these should be on the agenda. 

Perhaps the Internet has initially been too complex to be handled by the 

traditional media. A point that can be made is that fear and anxiety work as strong 

driving factors in people's lives, and the media could be supporting the kind of 

narrowness of thought that make us accept restrictions on the freedom of speech on 

the internet. As the media have the power to set the agenda, they affect our concep

tion of the world. But, when the media focus on issues or aspects that in some way 

jeopardise the well being of children, they also add fuel to our fears. And, one way 

to allay these fears is to focus on restrictions and regulations of freedom of speech. 
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1 Sifo Research International, the Swedish research and public opinion institute, made the 

survey, requested by Aftonbladet - a Swedish newspaper. The survey was carried out in 

March, and presented in Aftonbladet, 1997, April 8. 
2 The Swedish headlinc in brackets. Aftonbladet, 1997, April 8. 
3 The Freedom ofthe Press Act (Tryckfrihetsförordningen), the Fundamental Law on 

Freedom of Expression (Yttrandefrihetsgrundlagen), and the Instrument of Govemment 

(Regeringsformen). 
4 Legislation stated freedom of the press in 1766 (Ström berg, 1999). 
5 In English (free translation): Freedom of Speech should Take Place. 
6 Mill's own explanation found in his autobiography, according to the editor's introduction to 

"On Liberty" (1978). 
7 Dagens Nyheter and Expressen. 

x Svenska Dagbladet and Aftonbladet. 
9 In J 996, by European Ministers for Telecommunications and Culture. 
10 Dagens Nyheter, 1999, October 25. 
11 The Personal Data Act (Personuppgiftslagen, PUL) in 1998. 
12 Svenska Dagbladet, 1999, September 7. 
13 Hypertext could be explained as 'essentially a network of links between words, ideas and 

sources that has neither a centre nor an end' (Snyder, 1997, p. 18). Unlike the linear reading, 

the hypertext reading does not offer any clear axis of development to follow through the text. 
14 Svenska Dagbladet, 1997, April 10. 
15 A basic idea seen in social constructionism. 
16 The expression, used to describe the surveillance society, was coined by George Orwell, in 

his vision of the future " 1984", first published in 1949. 
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Vad ska få uttryckas och inte? Yttrandefriheten berör en 
• klassisk fråga som återupplivas när nya medier och arenor 

etableras. 
Här behandlas yttrandefriheten dels ur ett allmänt per

spektiv med utgångspunkt bland annat; dess inneboende 
dynamik med motsättningar och dilemman, dels relaterat'till , 
Internet som arena. Med hjälp av begreppet hypertextuell 
dialog utvecklas tankar om vad som gör att Internet med sina 
särskilda förutsättningar också bidrar till att yttrandefriheten 
blir förhållandevis speciell. 

· I arbetet ingår även två artiklar som på olika sätt berör yttran
defrihet och Internet: Den första handlar om två aktörer på 
Internet och deras mer eller mindre frivilliga dialog, den andra 
om en mediediskurs hämtad från svenska dagstidningar där 

I 

beskrivningar av innehållet på Internet, som anknyter till 
· , yttrandefrihet/censur och Internet, undersöks. 
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