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Abstract:                          The aim of this thesis is to contribute to the field of 

information politics, in the areas of the future regulation 
of The Fundamental Law on Freedom of Expression and 
The Freedom of the Press Act. The focus of the study is to 
discursively examine how ideas and perspectives on 
technological developments are expressed in a pending 
Swedish legislative proposal. The empirical data consists 
of an interim government report, SOU 2010:68, written 
by Yttrandefrihetskommittén (Committee on Freedom of 
Expression) and analysed using Norman Fairclough's 
Critical Discourse Analysis. The analysis is conducted on 
three levels: a textual level, a discursive practice level and 
a social practice level. 

 
On the textual level we found that the committee 
continously uses significantly charged expressions to 
describe technological development. On the discursive 
practice level two discourses were identified. A 
deterministic discourse is prevalent in passages where 
technological issues are described, and an intrumentalistic 
discourse dominates passages where the political 
regulation for dealing with technological development 
problems is described. On the social practice level we 
found that a discussion with a focus on the idea of 
technological neutrality is used as a means of meeting the 
political incitements which gave rise to the report itself. 
The results show that the idea of neutralizing the 
publication technologies connected with the rights of 
freedom of expression in Swedish legislation is proposed 
is two ways. Firstly, by describing problems connected 
with technological development in deterministic terms, 
and secondly, by suggesting political measures for dealing 
with the problems in instrumentalistic terms. 
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1. Inledning 
 

”The past went that-a-way. When faced with a totally new situation, we tend always to 
attach ourselves to the objects, to the flavor of the most recent past. We look at the 
present through a rear view mirror. We march backwards into the future.” 

 
”We shape our tools and afterwards our tools shape us.” 

 
Citaten ovan är hämtade från Marshall McLuhan, professor i engelsk litteratur, 
litteraturkritiker och kommunikationsteoretiker. Det tidigare sammanfattar vikten av att 
klara av att förhålla sig till framtiden utan att behöva placera dess komponenter i en 
redan förankrad erfarenhet. På så sätt kan vi frigöra ett abstrakt tänkande om en möjlig 
framtid. Det senare beskriver den växelvisa påverkan som teknik och människa utövar 
på varandra, något som är en central utgångspunkt för denna studie. 
 
Det ligger i teknikutvecklingens, och framför allt internetutvecklingens, karaktär att den 
diskuteras i uttryck enligt logiken kallad slippery slope, eller den kausala 
snöbollseffekten i form av en dominoeffekt. Till synes omöjlig att hindra eller värja sig 
mot, där varje beslut öppnar vägen för en utveckling som genererar nya 
ställningstaganden och beslut i en alltmer ökad takt. Till logikens karakteristik hör att 
den tänkta slutstationen för utvecklingen ses som särskilt oberäknelig, och i vissa fall 
obehaglig. Detta återspeglas inte minst i den mängd betraktelser som ömsom undrar 
över, ser fram emot, skojar om och räds att tekniken tycks skena iväg som en autonom 
person eller kraft vi inte kan - och kanske inte heller vill - kontrollera. Ett motsatt 
förhållande kan vara den massmediala upphöjning av alltifrån IT-miljonärer till sociala 
medieexperter, som behärskar den digitala teknikens specifika egenskaper, regler och 
normer. 
 
Den samtida och framtida hanteringen av teknikutvecklingen, och framför allt av digital 
information, har fått särskilt stort massmedialt genomslag de senaste åren, och på kort 
tid gjort påtagligt avtryck i den politiska debatten och det personliga samtalet om 
teknikens utveckling. I samband med att WikiLeaks under 2006 började offentliggöra 
konfidentiella dokument och filmer höjdes frågor om rätt att sprida information, samt 
om fri publicering är en internationell fara eller en demokratisk fackla. Två år senare 
antogs en ny lag om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet, FRA-lagen 
(2008:717), vilket genererade en intensiv debatt om integritet, säkerhet och statlig 
övervakning - inte orelaterat till de utbredda möjligheterna att sprida digital 
information. 2010 påbörjades revolutionerna i arabländer i Nordafrika och på arabiska 
halvön, som informationspolitiskt kom att granska den statliga censuren av tillgång till 
Internet under revolutionerna, samt den eventuella vikten av protestdeltagarnas 
användning av sociala medier. Då denna uppsats påbörjades, hösten 2011, debatterades 
den massmediala hanteringen av det främlingsfientliga manifest som spreds i samband 
med attentatet mot regeringskvarteret i centrala Oslo samt mot Arbeidernes 
Ungdomsfylkings sommarläger på ön Utøya. Frågan om ett alltför anonymt användande 
av Internet främjar extrema politiska uttryck, samt om dessa bör censureras, är 
fortfarande aktuell. 
 
Som synes är frågor om teknikutvecklingen och framtida informationspolitiska 
regleringar av informationsspridningskanaler - såväl traditionella som digitala - några 
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av vår tids viktigaste demokratiska frågor. En sådan potentiell politisk reglering är 
Yttrandefrihetskommittén (YFK): en parlamentarisk ombildning av den Tryck- och 
yttrandefrihetsberedning som tillsattes på uppdrag av regeringen 2003 för att utreda 
tryck- och yttrandefrihetsgrundlagarna samt ge förslag till eventuella omarbetningar av 
dessa. Kommitténs arbete har varit tudelat, där den andra delen av arbetet behandlar den 
i dagsläget teknikberoende lagstiftningen och huruvida den bör omarbetas, alternativt 
ersättas av en ny reglering som möjliggör att den kan implementeras teknikneutralt, det 
vill säga oavsett vilken teknisk utrustning eller vilket framställningsmedel som 
behandlas. Man har funnit att både tryckfrihetsgrundlagen (TF) och 
yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) har många brister och ofta är svåra att tillämpa. Som 
ett alternativ till nuvarande regelverk har kommittén därför utarbetat tre modeller som 
presenteras i delbetänkandet Ny yttrandefrihetsgrundlag - yttrandefrihetskommittén 
presenterar tre modeller (SOU 2010:68). En ny yttrandefrihetsgrundlag är tänkt att, vid 
sidan av den tryckta skriften, skydda en rad andra medier vilket är problematiskt i de 
fall då TF och YGL inte går att överföra till andra former av kommunikation.1 I maj 
2012 ska kommittén ta ställning till vad det slutgiltiga förslaget till regeringen ska gå ut 
på.  
 
I arbetet med eventuella lagändringar använder kommittén ett antal begrepp för att 
markera den gamla lagstiftningens karaktär i relation till den nya: en teknikberoende 
lagstiftning i relation till en teknikoberoende eller teknikneutral lagstiftning. Begreppen 
kan kopplas till juridiska spörsmål som vilken väg som är bäst att gå för att 
lagstiftningen ska fungera väl i relation till teknikens gängse form och dess snabba 
utveckling. Men de förekommer även i samband med diskursiva perspektiv som berör 
om vi bör betrakta teknik som något som formar och förutbestämmer 
samhällsutvecklingen, eller som något vi själva har kontroll över och skapar och 
använder efter egna syften och behov. Det förra perspektivet benämns i denna uppsats 
som teknikdeterminism, och det senare som teknikinstrumentalism. 
 

1.1 Problemformulering, syfte och frågeställningar 
 
Hur och med vilka begrepp vi förhåller oss till teknikutvecklingen är viktigt att 
överväga då människor med vitt skilda sätt att bruka och tala om teknik förväntas lyda 
under samma lagstiftning. I politiken möts generationer med olika sätt att relatera till 
teknik, där dagens lagstiftare ska förhålla sig till en oviss framtid och ge morgondagens 
teknikbrukare goda förutsättningar. Framtidens brukare kommer troligtvis att ha en unik 
tillgång till digitala produktions-, konsumtions- och kommunikationsformer som inte 
fanns på samma sätt då dagens lagstiftare växte upp, och kan därför förväntas värdera 
och tala om sin teknikanvändning på ett annorlunda sätt. Men det är gårdagens och 
samtidens förhållningssätt till teknikutvecklingen som övar inflytande över aktuella 
mediala kontexter och politiska beslut gällande yttrandefrihet- och 
internetlagstiftningen. 
 
Mot bakgrund i ovan problemformulering är syftet med studien att utforska hur idéer 
och föreställningar om teknikutvecklingen som förekommer i förslag till den framtida 
svenska lagstiftningen med avseende på reglering av olika medieformer, Internet och 
yttrandefrihet, kan relateras till olika diskursiva perspektiv på teknikutveckling. 
                                                
1Olsson, Anders R. 2009. Yttrandefrihet & tryckfrihet: Handbok för journalister, s. 26.   
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Förhoppningen är att resultatet bidrar med kunskap om de samtida politiska 
föreställningar om teknikutveckling som troligtvis kommer att prägla vårt framtida 
samhälle. Syftet är dock ej att analysera den svenska juridiska processen rörande vare 
sig tryck- eller yttrandefrihet, utan ansatsen är snarare diskursiv.  
 
Empiriskt fokus för studien är att undersöka hur ett antal begrepp och föreställningar i 
delbetänkandet SOU 2010:682 konstituerar och konstitueras av väletablerade idéer om 
teknikutveckling och teknikneutralitet. För att nå syftet med studien kommer vi att 
genomföra en kritisk diskursanalys, som utgår från att undersöka relationerna mellan 
empirin och den teknikdeterministiska diskursen samt den teknikinstrumentalistiska 
diskursen. Utrymme kommer även ges för att diskutera närvaron av ytterligare textuella 
inriktningar.     
  
För att nå syftet tar studien utgångspunkt i följande frågeställningar: 
 
1. Text 
Vilka föreställningar och idéer om teknikutvecklingen identifieras i de passager i 
empirin där begreppen teknikneutral, teknikoberoende, teknikberoende och 
medieberoende förekommer, samt i de passager som konkret diskuterar 
teknikutveckling?  
 
2. Diskursiv praktik 
På vilket sätt konstituerar och konstitueras föreställningarna och idéerna i empirins 
begrepp av den teknikdeterministiska diskursen samt den teknikinstrumentalistiska 
diskursen? 
 
3. Social praktik 
I vilka sociala och politiska kontexter blir diskussionen om teknikens eventuella 
neutralitet någonting nödvändigt alternativt någonting problematiskt? 
 

1.2 Forskningsfält och ämnesrelevans 
 
Uppsatsens ämnesval anknyter till en tradition av informationspolitiska undersökningar3 
och innehåller några av de mest aktuella informations- och samhällsvetenskapliga 
frågor som återkommande behandlas i nationell och internationell politik och media. 
Detta särskilt mot bakgrund av den samtida politiska lagstiftningen gällande 
informationspolitiska frågor, och frågan om några av Sveriges viktigaste grundlagar bör 
omarbetas för att bemöta den digitala informationen och kommunikationen. Särskilt 
Haikola och Jonssons studie om statlig övervakning av Internet anger i sina förslag till 
vidare forskning mantrat det gäller att hänga med som en inte obetydlig drivkraft inom 

                                                
2Delbetänkande av Yttrandefrihetskommittén (2010). Ny yttrandefrihetsgrundlag? 
Yttrandefrihetskommittén presenterar tre modeller. Stockholm. (Statens offentliga utredningar (SOU), 
2010:68). 
3För exempel på informationspolitiska undersökningar, se Söderlinds (2009) avhandling Personlig 
integritet som informationspolitik – debatt och diskussion i samband med tillkomsten av Datalag 
(1973:289), Haikola och Jonssons (2007) magisteruppsats Statlig övervakning av Internet: En 
diskursanalys av riksdagstryck 1994-2007, samt Lundberg och Perssons (2010) kandidatuppsats Mer 
säkerhet och mindre frihet med risk att förlora dem båda. En kritisk diskursanalys av lagförslaget till 
FRA-lagen. 
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politik i fråga om teknisk utveckling och svensk IT-politik. De skriver vidare att ”En 
annan idé till en studie som har föresvävat oss gäller synen på teknik inom den politiska 
diskursen. En undersökning skulle kunna göras om tekniken betraktas som hot eller 
möjlighet, om diskursen visar på teknikdeterministiska uppfattningar m.m.”4 Vi har 
dock inte använt oss av Haikola och Jonssons analysresultat i denna studie, utan 
omnämner den som en signal på denna uppsats ämnesrelevans. 
 
Med utgångspunkt i de diskursiva teknikåskådningarna, som beskrivs i avsnitt 2.2, 
placerar sig studiens innehåll tydligt inom ramarna för informationsvetenskapen med 
avseende på teknikutvecklingen och de samhälleliga implikationer olika perspektiv på 
denna kan komma att få.  
 
Ämnesrelevansen för biblioteksvetenskapen och bibliotekspraktiken berör på ett plan 
ideologiska områden såsom yttrandefrihet, tryckfrihet samt människans relation till 
teknik, då empirin är framtagen för att på ett juridiskt plan reglera de grundlagar som är 
några av de viktigaste för BoI-fältet med avseende på informationsfriheten. Vidare finns 
det inom både forskningsfältet och det praktiska fältet en vurm med antagandet att 
biblioteken måste hänga med i den digitala utvecklingen för att inte hamna i historiens 
bakvatten. Det är en idé som sällan eller aldrig ifrågasätts, vilket resulterar i ett 
bekymrat letande efter IT-trender, vilka tekniska redskap och filformat som tycks vara i 
ropet och förhoppningen att nå nya målgrupper. Det är tal om att bejaka det nya eller 
fastna i det gamla.5  
 
Denna positionering relaterar tydligt till uppsatsens intentioner att undersöka begrepp 
som betecknar just relationen mellan gammal och ny teknik. Denna relation återkommer 
i bilden av biblioteket som en ”behållare” möjlig att oproblematiskt fylla med all slags 
innehåll, och idén att man med hjälp av lagstiftning kan reglera olika medier eventuella 
särskildheter fria från sin materialitet. Den politiska linjen att neutralisera bedömningen 
av olika medieformer kan även komma att förenkla förvärvsverksamheten, då 
exempelvis traditionellt tryckta böcker och digitala böcker idag omfattas av olika villkor 
som en följd av mediespecifika egenskaper och värden. 
 
 
2.  Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
 
Vid inläsning av relevant litteratur och forskning har vi fokuserat på två aspekter av 
teknikutvecklingen. Den första delen ger en juridisk bakgrund till den empiri vi valt att 
studera, då det faller inom den vetenskapliga metodens ramar (se 4.3.1) att analysera 
empirin i relation till den sociala praktiken, och utröna dess eventuella samhälleliga 
konsekvenser. En generell översikt av den aktuella och potentiella svenska 
lagstiftningen ökar förståelsen för den andra delen med relevant forskning om de 
diskursiva perspektiv vi använder i analysen av den diskursiva praktiken. Diskurserna, 
teknikdeterminism och teknikinstrumentalism, positionerar sig som varandras teoretiska 
motpoler i sina respektive uppfattningar om teknik, användningen av den och dess 
utveckling. 
 

                                                
4Haikola, Simon, Jonsson, Sara 2007. Statlig övervakning av Internet: En diskursanalys av riksdagstryck 
1994-200 , s.74. 
5Fleischer, Rasmus 2011. Boken & biblioteket, s.24-25. 
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2.1 Juridisk reglering av teknikutveckling 
 
Följande översikt baseras på En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet6 av Wiweka 
Warnling-Nerep, professor i offentlig rätt vid Juridiska fakulteten vid Stockholm 
universitet, och Jur. Dr. Hedvig Bernitz, universitetslektor i statsrätt och europarätt vid 
Örebro universitet samt gästlärare vid Stockholms universitet. Även det IT-rättsliga 
diskussionsunderlaget Teknikoberoende yttrandefrihetsreglering?7 av Martin Brinnen, 
doktorand i rättsinformation, jurist vid Datainspektionen samt sekreterare i 
Yttrandefrihetskommittén, har använts. 
 
Internationaliseringen och den snabba tekniska utvecklingen har påverkat de 
rättstillämpande myndigheterna att ställa sig många nya frågor, där ”vem är ansvarig för 
vad?” kanske är en av de mest centrala, som kan syfta på såväl personligt ansvar som 
skillnad i lagstiftning mellan länder och stater. Med samhälleliga förändringar har 
tillämpligheten av Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) 
successivt utvidgats, men är fortfarande svåra eller omöjliga att använda. Den temporära 
lösningen är att bedöma brottsligheten enligt vanlig lag, exempelvis Brottsbalken (BrB). 
Då utvecklingen inom det digitala medieområdet är så intensiv, urholkas TF och YGL 
eftersom att en allt större del av vår dagliga kommunikation medieras via, och är 
beroende av, något tekniskt hjälpmedel.8 
 
Den mest akuta problematiken rör YGL som endast ska tillämpas då det är fråga om 
envägskommunikation, information som mottagaren inte kan ändra och som avsändaren 
därför kan upprätthålla full kontroll över. YGL och TF avser endast kommunikation 
riktad till allmänheten. Den mediesituation som rådde 1991 då YGL tillkom var 
fundamentalt annorlunda från dagens, och tog sig i rättslig mening endast två former: 
radiosändningar och tekniska upptagningar, som distribuerades helt olika och därför var 
enkla att särskilja. Många yttranden som publiceras och konsumeras över Internet faller 
utanför YGL, då kommunikation mellan två eller flera användare och 
hemsidesinnehållet inte uppfattas som någon ”sändning av information” eftersom 
användaren själv är i stånd att välja ordning på sidorna. Av samma anledning 
exkluderas e-post och bloggar m.m.9 
 
Idag står vi rent praktiskt inför en situation där tjänster som tidigare var klart åtskiljbara 
istället integreras och förmedlas via gemensamma infrastrukturer. Kommunikationens 
gränser blir alltmer otydliga och ett rättsligt vakuum uppstår där olika yttranden inte 
längre går att hänföra till den ena eller andra grundlagen. World Wide Web, Internets 
mest kända tillämpningsområde med en 20 år lång historia, är inte längre ett nytt medie 
utan en plattform som tillhandahåller nya tjänster. Tjänsterna är lagmässigt 
problematiska, inte Internet eller webben i sig. Dagens lagstiftning är fixerad till viss 
teknik, och de yttranden som bedöms måste vara väl dokumenterade för att i efterhand 
kunna precisera vad som har yttrats, i vilken medieform, för att kunna utkräva ansvar av 
exempelvis en utgivare.10 
 

                                                
6Warnling-Nerep, Wiweka & Bernitz, Hedvig 2009. En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet. 
7 Brinnen, Martin 1999. Teknikoberoende yttrandefrihetsreglering?: Ett diskussionsunderlag. 
8 Warnling-Nerep, Wiweka & Bernitz, Hedvig 2009, s.130-131. 
9Warnling-Nerep, Wiweka & Bernitz, Hedvig 2009, s.132-133, 140-142. 
10Warnling-Nerep, Wiweka & Bernitz, Hedvig 2009, s.133-136. 
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Ett flertal statliga utredningar har haft ambitionen att samla olika former av 
yttrandefrihet i en sammanhållen teknikneutral grundlag, samtidigt som det ansetts 
konstruktivt att hålla fast vid beprövade rättstraditioner om IT-utvecklingen visar sig 
vara överskattad. Gemensamt för många utredningar av IT-relaterade frågor är enligt 
Brinnen en uttrycklig strävan efter teknikoberoende eller åtminstone en mer 
teknikoberoende reglering, med argumentet att ny lagstiftning ska ge all teknik lika 
behandling oavsett form, behålla sin skärpa och bemöta framtida komplikationer. 
Utredningarna diskuterar generellt teknikneutraliteten ur frågeställningen hur generellt 
eller specifikt avgränsad regleringen kan vara, samt frågeställningen i vilken grad 
teknikrelaterade begrepp och uttryck används i författningstexten - så som de begrepp 
och uttryck denna uppsats kommer att studera ur ett diskursivt perspektiv. Brinnen 
argumenterar vidare för en viss juridisk skillnad mellan ”teknikneutralitet” och 
”teknikoberoende”, där den tidigare regleringen behandlar olika tekniker på ett neutralt 
sätt, medan den senare istället kan ses som en reglering som utesluter tekniska ideala 
begrepp eller uttryck till förmån för mer abstrakta begrepp som kan syfta på 
informationsinnehållet (yttrande) och verksamheten (att yttra sig).11 I såväl politiska 
som mediala sammanhang hanteras de som i princip synonyma. 
 
Mediegrundlagsutredningen från 2001 (2001:28) fick bland annat till uppgift att 
analysera behovet av och förutsättningarna för en mer teknikoberoende 
grundlagsreglering av yttrandefriheten. Resultatet blev en bred redogörelse för 
innehållet i nya digitala kommunikationstjänster samt ett konstaterande att det var 
omöjligt att fullständigt beskriva den hastiga utvecklingen. Valet föll då på ett utvidgat 
grundlagsskydd. 2006 presenterade tryck- och yttrandefrihetsberedningen tre möjliga 
regleringar av grundlagarna, för att två år senare omvandlas till en parlamentariskt 
sammansatt kommitté år 2008 och anta namnet Yttrandefrihetskommittén, vilket vi 
tidigare behandlade i avsnitt 1.12  
 
Den framtida regleringen av IT-utvecklingen står och väger med frågan om det finns 
tillräckliga skäl att särbehandla ny teknik i jämförelse med den traditionella tekniken.13 
En möjlig konsekvens av att sträva efter en generell och teknikneutral 
grundlagsreglering är att det sannolikt skulle flytta avgränsningsproblemen, makten, 
från lagstiftaren, den politiska makten, till rättstillämparen, våra domstolar, och på så 
vis minska förutsägbarheten samtidigt som rättssystemets chanser att reglera skyddet 
efter den tekniska utvecklingen ökar. Samtidigt finns det en risk med att försöka 
åstadkomma en teknikneutral grundlag, då uppdraget är mycket tidskrävande och 
kommer att fordra många års utredningar, trätor och kompromisser samt dubbla beslut i 
riksdagen (RF 8:15). När den teknikneutrala lagen väl börjar användas kan den tekniska 
situationen återigen se annorlunda ut, och då finns varken de beprövade TF eller YGL 
kvar att luta sig mot.14 
 
 
 
 

                                                
11Brinnen, Martin 1999, s.26-28. 
12Warnling-Nerep, Wiweka & Bernitz, Hedvig 2009, s.147-148. 
13Brinnen, Martin 1999, s.28. 
14Warnling-Nerep, Wiweka & Bernitz, Hedvig 2009, s.149. 
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2.2 Diskursiva perspektiv på teknikutveckling 
  
Den teknikdeterministiska skolans teorier om social förändring karaktäriseras främst av 
dess evolutionära utvecklingssyn, där produktiv teknik lyder under en egen logik och i 
sin process att utvecklas agerar som den viktigaste faktorn i relationen till institutioner 
och sociala relationer. Då mycket, rent definitionsmässigt, talar för att en fulländat 
deterministiskt åskådning på teknik är en omöjlighet, åberopar teorin en viss kulturell 
”eftersläpning” mellan införandet av ny teknologi, och dess fulla sociala 
konsekvenser.15 
  
Med denna hållning avses att ny teknik betraktas som den främsta orsaken till sociala, 
historiska och psykologiska förändringar av sociala strukturer och processer vid 
regelbunden användning av särskilda typer av tekniska och digitala verktyg. Oavsett 
vilken del av den teknologiska historieskrivningen som avhandlas presenterar den 
teknikdeterministiska (både optimistiska och pessimistiska) hållningen den tekniska 
utvecklingen som en dramatisk och oundviklig drivkraft, vars ”effekt” förutspås ge 
långtgående effekter och konsekvenser. Synen på tekniken som autonom, självständig 
och neutral är definierande för den deterministiska dialogen. Neutralitetsfrågan klyvs itu 
i uppfattningen om dess totala neutralitet och frågan om vi kan använda teknik utan att 
samtidigt i någon mån simultant användas av tekniken. Synen på tekniken som neutral 
och samtidigt i stånd att starkt påverka sin omgivning ger bilden att samhällets 
materiella strukturer och teknologi är determinerande för samhällsutvecklingen. Därav 
dess namn.16 
 
I sin bok Transforming Technology : A Critical Theory Revisited17 tecknar Dr. Andrew 
Feenberg ett mångfacetterat porträtt av slitningen mellan teknikdeterminismen och 
teknikinstrumentalismen, och menar att den samtida debatten polariserar runt frågan: 
- Måste människan måste underkasta sig teknologins logik, eller är det möjligt med en 
fundamental omarbetning av teknologi för att ge bättre service åt dess användare? 
Feenberg tar viss ställning i konflikten genom att jämföra modern teknologi med 
medeltida katedraler eller den kinesiska muren och menar att dessa förkroppsligar 
värden av en viss industriell civilisation och dess eliter, precis som mycket teknik gör 
idag, vilket talar för en teknikinstrumentalistisk åskådning.18  
  
Precis som Warnling-Nerep, Bernitz och Brinnen tidigare slog fast (se 1.1.2) att det 
finns stora svårigheter att lagstifta inför en föränderlig framtid, understryker Feenberg 
att det är en svår uppgift att utveckla koncept som tillåter oss att förutse och beskriva 
radikala civilisatoriska förändringar i motsats till de reformer vi sedan tidigare besitter 
och är bekväma i - såväl rent praktiskt som begreppsmässigt. Han menar vidare att 
teknikdeterministiska tankar är centrala i diskussionen om det moderna samhällets 
utveckling som en följd av synen att tekniken är ett konstant element som då det väl 
införts påverkar det mottagande sociala systemet att lyda dess logik.19  

                                                
15John Scott, Gordon Marshall, "technological determinism" i A Dictionary of Sociology. Oxford 
Reference Online, Oxford University Press Inc. 
16Daniel Chandler, Rod Munday, "technological determinism" i A Dictionary of Media and 
Communication. Oxford Reference Online, Oxford University Press Inc. 
17Feenberg, Andrew 2002. Transforming Technology : A Critical Theory Revisited. 
18Feenberg, Andrew 2002, s.6. 
19Feenberg, Andrew 2002, s.152-153. 
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Feenberg framhåller två teser som särskilt relevanta för teknikdeterminismen: 

1. Den teknologiska utvecklingsprocessen är fixerad, och rör sig enligt samma 
linje i alla samhällen. Även om politiska, kulturella och andra faktorer kan 
påverka takten i utvecklingen, så påverkas inte den generella utvecklingslinjen 
som reflekterar teknikens autonoma logik. 
 
2. Sättet samhället organiseras socialt anpassas i varje steg till 
teknikutvecklingen i enlighet med dess determinerande villkor. Genom denna 
anpassning verkställs en underliggande nödvändighet som är just tekniken. 
 

Han menar att tesernas kärna, teknikutvecklingen som en oberoende kraft med en 
självgående dynamik, väl avspeglar strukturen hos det kapitalistiska samhället, eftersom 
att den kapitalistiska arbetsfördelningen åstadkommer just en separation av 
produktionsmedel och producent. På så vis särskiljer den teknologin från sina mänskliga 
användare. Att använda ovan definition av teknik abstraherar social och kulturell 
aktivitet från de mekaniska villkoren för produktion, och avger enligt Feenberg ett eko 
av tron att den egna föreställningsvärlden är överlägsen utan inflytande från andra, 
externa faktorer.20 
  
Rolf K. Baltzersen, lektor vid lärarutbildningen, pedagogik samt informations- och 
kommunikationsteknik vid Høgskolen i Østfold, framhåller Feenbergs teser som särskilt 
relevanta i sin arbetsrapport21 med ansats att utreda teknikdeterminismens faktiska 
definitioner inom forskningen. Att hänföra olika senare teoretiker till antingen den ena 
eller den andra tesen är inte ovanligt enligt Baltzersen, men Feenberg menar emellertid 
att man i någon grad bör operera med bägge teser för att definieras som 
teknikdeterminist. ”Et sentralt kjennetegn er gjerne at teorien hevder at mennesket har 
få valgmuligheter i møte med teknologien”22.  
  
Baltzersen refererar vidare till den amerikanske historikern och professorn Merritt Roe 
Smith (History of Technology, Massachusetts Institute of Technology) som menar att 
begreppet blivit diskrediterat inom vetenskapen samtidigt som det är fortsatt utbrett 
inom nyhetsförmedlingen och populärkulturen. Teknikdeterminismen som idé har bland 
annat befästs genom den tidiga professionella reklamen vars värden var kopplade till 
idealiseringen att teknik bidrog till att forma samhället och stärka ekonomin - en 
väsentlig orsak till mänsklig välfärd.23  
 
Den teoretiska motsatsen till teknikdeterminism är den teknikinstrumentalistiska 
uppfattningen att teknologisk förändring uteslutande styrs av sociala förändringar, och 
ingår i paraplybegreppet Social Shaping of Technology (SST) som gör antagandet att 
alla tekniska konsekvenser är styrda av kulturella, ekonomiska och politiska 
omständigheter. Idén om teknikdeterminismen förnekas med motiveringen att teknikens 
egenskaper inte är objektiva, utan alltid måste tolkas och brukas i en strikt social 
kontext. Den marxistiska filosofen Louis Althusser är en relevant teoretiker som hävdar 

                                                
20Feenberg, Andrew 2002, s.153-154. 
21Baltzersen, K. Rolf 2008. Hva er egentlig teknologideterminisme? Et forsøk på å tydeliggjøre begrepet 
gjennom å skille mellom nomologisk og normativ teknologideterminisme. 
22Baltzersen, K. Rolf 2008, s.4. 
23Baltzersen, K. Rolf 2008, s.5. 
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att teknologin är ett uttryck för vem som har social, politisk och ekonomisk makt och 
därför alltid fungerar som en del av den dominanta samhällsstrukturen. Detta leder till 
reflektion över vilka resursstarka politiska grupper som tjänar på att viss teknik brukas 
och regleras på ett särskilt sätt.24 
  
Katinka Waelbergs, vars forskning vid Maastricht University rör framtidens 
tekniksociala och teknikmoraliska förändring, identifierar teknikinstrumentalismen som 
teknikdeterminismens totala motpol på sitt schema över de traditionella debatterna om 
teknikens sociala roll. Instrumentalisten hävdar att människan skapar sin egen kultur, 
för vilken teknologi används av fri vilja som ett redskap som endast influerar våra 
samhällen i den mån vi tillåter den att göra så. Denna hållning fördelar ett avsevärt 
större ansvar på individens privata teknikbruk, samt eventuella missbruk, av tekniken.25 
  
Hon ringar in teknikinstrumentalismens karakteristik i två punkter. 
 

1. Den instrumentalistiska hållningen försvarar principen att tekniken är 
värdeneutral eftersom dess karaktär inte kan definieras utifrån de eventuella 
onda eller goda syften människan använder den till. Detta betyder att den mesta 
teknik eller redskap kan användas på ett flertal sätt, eller med olika syften, som 
har både negativa och positiva värden - beroende på mänskliga val. En avvikelse 
från denna tanke är den teknologi som designas för ett syfte som begränsar 
användningsmöjligheterna, såsom i fallet med kärnvapen. 
 
2. Teknikinstrumentalisten argumenterar principen av passivitet: att i det passiva 
tillstånd då teknologi inte används så tillför den heller ingen skada, detta 
åstadkoms endast genom värdeladdad mänsklig handling.26 

  
En relevant invändning mot detta är att även passivitet är en handling, ett val, såsom att 
låta bli att använda bilen och på så vis ha en passiv positiv inverkan på närmiljön. 
Vidare gör sociala och psykologiska aspekter att det är svårt att ”säga nej” till tekniken: 
”technique is the complex and complete milieu in which human beings must live, and in 
relation to which they must define themselves”27. Waelbergs lyfter fram filosofen 
Winner Langdon, välciterad i dessa debatter, som menar att ny teknologi inte för fram 
fullständigt nya sätt att leva ”the very old patterns of human life are far too strong”28 
utan omvandlar de sätt vi uppfyller våra tidigare levda mönster - och bör därför 
betraktas som politiska.  
  
Feenberg identifierar teknikinstrumentalismen som den hållning som dominerar våra 
moderna myndigheter och de politiska vetenskaperna, vilket noteras särskilt i relation 
till uppsatsens empiri som är efterfrågad och producerad i en sådan kontext. Vidare 
diskuterar han teknikinstrumentalismens tanke att tekniken som verktyg är dömd till 
”neutralitet” utan särskilt eget värde. Denna neutralitet kommer ur dess likgiltighet inför 
mångfalden av potentiella användningsområden, inför politik, traditionella juridiska och 

                                                
24Baltzersen, K. Rolf 2008, s.12-13. 
25Waelbergs, Katinka 2011, Doing Good with Technologies: Taking Responsibility for the 
Social Role of Emerging Technologies, s.13. 
26Waelbergs, Katinka 2011, s.18. 
27Waelbergs, Katinka 2011, s.19. 
28Waelbergs, Katinka 2011, s.20. 
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religiösa institutioner samt ur dess universella motivering att vara lika tekniskt effektiv i 
varje tänkbar kontext. Den enda tänkbara instrumentalistiska hållningen från teknikens 
sida är att den förbehållslöst engagerar sig i linje med sin användares önskan.29  
En intressant iakttagelse är hur de bägge åskådningarna parallellt använder sig av 
teknikens ”neutralitet”. Determinismen gör så för att visa på teknikens autonoma, aktiva 
karaktär medan instrumentalismen åberopbar ”neutraliteten” för att visa på teknikens 
passiva, underordnade karaktär. Samma begrepp laddas i de respektive diskurserna med 
fundamentalt olika värden. Då begrepp såsom ”teknikneutralitet” används i den svenska 
politiska diskursen blir det således särskilt intressant att se vilken av diskurserna som 
dominerar i vår empiri. På detta vis knyts analysbegreppen - teknikneutral, 
teknikoberoende, teknikberoende och medieberoende - till den diskursiva praktiken.  
 
 
3.  Empiri, teori och metod  
 

3.1  Empiriskt material och avgränsningar 
 
Valet av empiri har sin bakgrund i YFK:s uppdrag, vilket kan sägas vila på både en 
teoretisk och praktisk grund då kommittén måste visualisera olika versioner av en 
framtid som ännu inte är realitet och förankra dessa i en historisk kontext, samtidigt som 
de tvingas beakta samtiden och dess tekniska utvecklingshastighet. Studien formas 
också av de premisser som regeringen satte upp i direktivet till utredningen och 
undersöker dess idéer och föreställningar. Att detta sker i ett politiskt sammanhang är av 
intresse för oss, eftersom empirin textuellt påverkas av detta - något som också är av 
värde ur ett maktperspektiv. Dock analyseras inte ett brett spektrum av politiska 
infallsvinklar i de informationspolitiska frågorna. Vår empiri består av valda delar ur ett 
delbetänkande från YFK, Ny yttrandefrihetsgrundlag? Yttrandefrihetskommittén 
presenterar tre modeller (SOU 2010:68), som uppfyller våra kriterier genom att dels 
innehålla de begrepp vi eftersöker i vår frågeställning och dels konkret diskutera 
teknikutvecklingen. Ett betänkande kan vara antingen en rapport från något av 
riksdagens utskott som ger förslag till hur riksdagen ska besluta i ett ärende (ett s.k. 
utskottsbetänkande), eller en rapport med förslag från en särskild utredare eller 
kommitté som regeringen tillsatt (ett s.k. utredningsbetänkande som publiceras i serien 
Statens offentliga utredningar). I detta fall rör det sig om den senare formen av 
betänkande. 
 
Vi har inte analyserat hela den text som utgör SOU 2010:68, då den är 436 sidor lång. 
Istället har vi studerat relevanta delar av texten genom en urvalsprocess där ett antal, på 
förhand utvalda, analysbegrepps förekomst i textmassan är ett kriterium för att 
materialet ska ingå i empirin: teknikneutral, teknikoberoende, teknikberoende och 
medieberoende. Även de textavsnitt där teknikutvecklingen konkret omskrivs 
analyseras. Orsaken till att dessa begrepp utgör utgångsläget vid val och avgränsning av 
empirin är att vi i ett tidigt skede kom i kontakt med dem i olika sammanhang rörande 
teknikutveckling, Internet och eventuell ändring av lagstiftning. YFK förklarar i 
delbetänkandet sin användning av begreppen och definierar dem också kortfattat. 
Avgränsningen sker genom att meningar innehållande minst ett av ovanstående begrepp 

                                                
29Feenberg, Andrew 1991, Critical Theory of Technology, s.6-7. 
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kommer att ligga i fokus för analys. Kringliggande text som bedöms direkt eller indirekt 
relatera till meningarna i fråga kommer att beaktas i analysarbetet. Vi har kartlagt 
begreppens förekomst och andra relevanta textpassager med hjälp av programvaran 
Skim, en PDF-läsare för Mac med öppen källkod. 
 
Värt att nämna är att vi i vissa partier av analysen citerar ett antal artiklar, för att visa på 
relevanta mediala reaktioner på kommitténs arbete. I majoriteten av dessa fall rör det sig 
om redogörelser för kommitténs egna mediala uttalanden. Dessa texter och citat 
behandlas ej som empiri utan snarare som externa exempel på tendenser vi själva ser i 
analysen. 
 

3.1.1 Analysbegrepp 
 
Våra analysbegrepp, teknikneutral, teknikoberoende, teknikberoende och 
medieberoende, samt teknikutveckling, står i tät förbindelse till varandra då somliga är 
synonyma, andra framstår som synonyma, och i vissa fall fungerar de som varandras 
motsatser. Vid sidan om att begreppen i empirin tilldelats epiteten teknik- eller medie i 
enlighet med det ämne som avhandlas, är det i sak neutral, beroende och oberoende som 
används. Neutral och oberoende har vissa semantiska beröringspunkter, medan 
begreppet beroende utgör en kontrast till de förra. 

 
Neutral definieras ”... som inte ansluter sig till någondera, utanförstående, opartisk; 
som intar en mellanställning” av Svenska Akademien30, och tilldelas vidare synonymer: 
opartisk, partilös, alliansfri, oväldig, ojävig, icke-krigförande, opersonlig, färglös, 
könlös, likgiltig, liknöjd, nollställd, indifferent, intetsägande, passiv.31 

 
Oberoende definieras ”... som icke står i avhängighets- l. underdånighetsförhållande till 
..., fri, självständig”32, och tilldelas följande synonymer: obunden, självständig, 
oavhängig, independent (se även självständighet och fri).33 

 
Beroende definieras ”... avhängig, ofri, osjälvständig”34, och tilldelas följande 
synonymer: avhängighet, ofrihet, osjälvständighet, förmyndarskap, obundenhet, 
bindning, slaveri, vasallskap, ofri, osjälvständig, underordnad, avhängig, betingad.35 
 
Teknikutveckling är svårdefinierat, då det är ett sammansatt ord. Svenska akademiens 
ordbok definierar teknikbegreppet som ”... verksamhet som bygger på naturvetenskaplig 
kunskap o. utnyttjar denna hantverksmässigt [...] särsk. med tanke på sådana metoder i 
motsatsförhållande till naturen.”36 Utvecklingbegreppet syftar i allmänhet på att någon 
eller något förändras från ett tidigare tillstånd. Utveckling är ej ett värdeladdat ord, 
varför det kan tolkas som både positivt och negativt. 
 

                                                
30"neutral" i Svenska akademiens ordlista, Svenska akademien 2006.  
31"neutral" i Nordstedts svenska synonymordbok, Nordstedts 2009. 
32”oberoende" i Svenska akademiens ordlista.  
33"oberoende" i Nordstedts svenska synonymordbok.  
34"beroende" i Svenska akademiens ordlista.  
35"beroende" i Nordstedts svenska synonymordbok. 
36”teknik” i Svenska akademiens ordbok, OSA-projektet 1997. 
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Målet är att undersöka hur bruket av ovanstående analysbegrepp konstituerar och 
konstitueras av vissa idéer och föreställningar, som vidare kommer att relateras till de 
diskurser som presenterades i avsnitt 2.2. Avgränsningen utgörs här av att de centrala 
diskurserna, teknikdeterminism och teknikinstrumentalism, valts ut och konkretiserats i 
förväg, även om vi reserverat utrymme för att diskutera ytterligare diskurser. Som 
analysverktyg används Faircloughs tredimensionella modell, vilken presenteras närmare 
i avsnitt 3.2.2.  
 

3.2 Diskursanalys 
  
Grundläggande för den diskursanalytiska metoden är att man ser på språk ur en 
konstruktivistisk synvinkel, vilket innebär att text och tal inte bara är en del av 
verkligheten utan också bidrar till att skapa den. Denna synvinkel var central i valet av 
analysmetod, då det empiriska materialet är av politisk karaktär. Det finns olika 
definitioner av ‘diskurs’, men gemensamt är förhållningssättet till språk, 
språkanvändning och innebördsaspekten i en text. Genom analys av textmaterial söker 
man finna underliggande förhållningssätt, föreställningar eller åsikter, i vilka man 
eventuellt kan utkristallisera ett eller flera mönster som säger något om hur människor 
tolkar världen. Språkets centrala roll inom de diskursanalytiska angreppssätten bygger 
på en strukturalistisk och poststrukturalistisk språkfilosofi som menar att tillgången till 
verkligheten går via språket. Genom språket skapas olika representationer, som 
samtidigt fungerar som en spegling av verkligheten - och bidrar till att skapa den.37 Man 
har också en antiessentialistisk syn på hur världen konstrueras inom diskursanalysen, 
som innebär att denna inte är på förhand given. Vi människor bär inte på inre ”essenser” 
utan är snarare starkt präglade av såväl historia som den kulturella kontext inom vilken 
vi lever, som innebär att rådande kunskap och uppfattning om verkligheten förändras 
över tid.38 
 
Den diskursanalytiska metoden kan delas in i flera angreppsätt som skiljer sig åt. Det 
finns ett antal gemensamma förhållningssätt, så som det socialkonstruktionistiska 
synsättet. Andra gemensamma utgångspunkter inom de diskursanalytiska metoderna är 
ett kritiskt förhållningssätt till kunskap där kunskap om världen ej betraktas som 
objektiv; det vi tror oss veta om världen är bara en återspegling av våra egna sätt att 
uppfatta och sammanfatta den verklighet vi lever i. Vidare menar man att sociala 
processer bekräftar den världsbild vi bär på, att social interaktion också genererar 
gemensamma uppfattningar om vad som är sant och falskt, och att sociala världsbilder 
leder till sociala handlingar som alltså kan ses som en följd av de sociala konstruktioner 
rörande kunskap och sanning.  
  
Vissa inriktningar, såsom Norman Faircloughs kritiska diskursanalys, skiljer mellan 
diskursiv praktik och annan social praktik, vilket innebär att alla sociala praktiker inte 
kan undersökas diskursanalytiskt. I Faircloughs angreppsätt ryms text, tal och andra 
semiotiska system inom den diskursiva praktiken i ett dialektalt samspel med sociala 
praktiker av annan art. På så vis konstituerar de båda formerna varandra i en 
växelverkan. Andra inriktningar, som Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes, ser alla 

                                                
37Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, 2000. Diskursanalys som teori och metod, s.15. 
38Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 11-12. 
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slags sociala praktiker som diskursiva. Detta utvidgar diskursbegreppet till att innefatta 
även sådant som infrastrukturer och ekonomier.39 
 

3.2.1 Faircloughs kritiska diskursanalys 
  
I denna studie används det kritisk-diskursanalytiska angreppssätt som utarbetats av 
Norman Fairclough. Kritisk diskursanalys anknyter historiskt till Frankfurtskolan och 
dess kritiska teori, som knyts samman med diskursanalysen dels genom dess 
ideologikritik och dels i synen kulturfenomen som relativt autonoma företeelser.40 
Kritisk diskursanalys kartlägger förbindelserna mellan språkbruk och social praktik, 
samt identifierar hur de diskursiva praktikernas roll upprätthåller social ordning och 
förändring.41 
  
Som tidigare nämnt utmärker sig den kritiska diskursanalysen genom sitt sätt att skilja 
mellan diskursiva praktiker och övriga sociala och kulturella sammanhang. Den 
diskursiva praktikens dialektiska förhållande till övrig social praktik innebär att de båda 
praktikerna reproducerar eller förändrar varandra och därmed vår omvärld.42 Fairclough 
beskriver diskursens roll i Discourse and Social Change:  

 
Discourse contributes to the constitution of all those dimensions of social  
structure  which  directly  or  indirectly  shape and  constrain  it:  its  own  
norms  and  conventions,  as  well  as  the relations,  identities  and  institutions  
which  lie behind  them.  Discourse is  a  practice  not  just  of  representing  the  
world,  but  of signifying the world, constituting and constructing the world in 
meaning.43  
 

Vidare har diskursen enligt Fairclough tre funktioner. För det första bidrar diskursen till 
konstruerandet av sociala identiteter, vilket handlar om diskursens regler för hur man 
förhåller sig i sociala sammanhang. För det andra hjälper diskursen till att konstruera 
relationer människor emellan. För det tredje har diskursen betydelse för konstruerandet 
och upprätthållandet av system för trosföreställningar och kunskap.44 Dessa tre 
funktioner beskriver Fairclough som en innehållsmässig, en relationell och en 
identitetsskapande del av diskursen.45  
 
Det textanalytiska angreppssättet kan sägas koppla samman tre traditioner: Den 
detaljerade textanalysen som härrör från lingvistiken, den makrosociologiska analysen 
av social praktik och den sociologiska traditionen av microsociologiskt tolkande som 
innebär en syn på vardagen som något skapat av människan genom användningen av 
gemensamma regler och förfaranden.46 
 
                                                
39Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 25-26. 
40Bergström, Göran & Boréus, Kristina 2005. Textens mening och makt: Metodbok i 
samhällsvetenskaplig text-och diskursanalys, s. 321.  
41Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 76.  
42Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 71. 
43Fairclough, Norman 1992. Discourse and Social Change, s. 64. 
44Fairclough 1992, s. 64-65. 
45Bergström & Boréus 2005, s. 322. 
46Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 71. 
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3.2.2 Faircloughs tredimensionella modell 
 
Vid analys av diskursen bör man fokusera på två delar: Den kommunikativa händelsen 
som syftar på språkbruket, och kan exempelvis vara en tidningsartikel, ett politiskt tal 
eller en videoproduktion, och diskursordningen som innebär de diskurstyper - de olika 
diskurser - som kan identifieras inom en diskurs.47  
 
Faircloughs tredimensionella modell är en analytisk ram, som förenar tre traditioner – 
lingvistiken, den makrosociologiska analysen och den mikrosociologiska traditionen  – 
som nämndes under 3.2.1. Modellen är modifierad av uppsatsförfattarna för att relatera 
till uppsatsens ämne. I Faircloughs ursprungliga modell existerar endast fälten text, 
diskursiv praktik och social praktik. 
 

 
Figur 1. 

 
Dess främsta uppgift är att utveckla och besvara den frågeställning som ryms inom de 
respektive dimensionerna, som sammanförs i en diskursanalys av en kommunikativ 
händelse. I vår studie är den kommunikativa händelsen empirin som består av 
textmaterial, SOU 2010:68, författat av YFK och utgivet av regeringen. 
Tillvägagångssättet blir därför att analysera empirin från den första dimensionen, Text, 
till den sista dimensionen, Social praktik, relaterat till frågeställningarna. I Figur 1 synes 
de tre dimensionerna, dess respektive innehåll i form av empiri, diskurser och upphovet 
till empirin. Analysbegreppen (teknikneutral, teknikoberoende, medieberoende, 
teknikberoende samt teknikutveckling) figurerar utanför modellens ramar eftersom de 

                                                
47Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 73. 
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berörs rent analytiskt inom alla dimensioner, samt eftersom de används för att göra det 
textuella urvalet. 
 
I dimensionen Text analyseras texten egenskaper och formella drag genom att se på 
vilka ordval, teman, resonemang och idéer som förekommer i texten. Detta för att bilda 
en uppfattning om vilka idéer och föreställningar om teknikutveckling som kommer till 
uttryck i empirin. För att avgränsa vilka delar av empirin som analyseras används 
begreppen teknikneutral, teknikoberoende, teknikberoende och medieberoende, samt 
teknikutveckling, som analysbegrepp. Begreppen är sprungna ur en samtidskontext med 
både informationspolitiska aspekter och social-kulturella fenomen.  
 
I dimensionen Diskursiv praktik undersöks produktions- och konsumtionsprocesser som 
kan relateras till texten. I denna uppsats fall görs detta i första hand genom diskurser 
kallade teknikdeterminism och teknikinstrumentalism, som berör idéer och 
föreställningar om teknikutveckling. Då diskurserna idémässigt innehåller aspekter av 
de utvalda begreppen som analyseras i dimensionen Text, finns det en konkret relation 
dem emellan. Vi identifierar en diskursordning som kan benämnas digital 
teknikutveckling, som innefattar ett antal diskurser som rör sig i olika riktningar inom 
fältet och påverkas av såväl ekonomi, juridiska regleringar och samhällsutveckling. 
 
Dimensionen Social praktik kopplar diskussionen om neutralitetsbegreppet till en 
bredare social och politisk kontext som innefattar den kommunikativa händelsen. Den 
omedelbara sociala praktiken utgörs av YFK, som är ansvariga för produktionen av 
empirin, men även den samhälleliga och politiska incitament som direkt eller indirekt 
efterfrågat och motiverat arbetet med att förändra grundlagsstiftningen. Modellens fält 
är visserligen nära sammanlänkade; en dimension berör automatiskt en annan - men vid 
analysarbetet är det viktigt att skilja dem åt.48 
 
Ovan genomgång av dimensionerna innebär att relationen mellan empirin och 
analysverktyget utgör det dialektiska förhållandet mellan diskurs/er och andra sociala 
dimensioner. Detta eftersom de identifierade polemiserande diskurserna både är en 
spegling av, och en aktör inom, sociala strukturer och processer. 
 
 
3.3 Kritiska reflektioner 
 
En skillnad mellan kritisk diskursanalys och objektivistisk samhällsvetenskap är att den 
kritiska diskursanalysen uppfattar sig själv som ett kritiskt angreppssätt som ställer sig 
på de undertryckta gruppernas sida. Den kritiska diskursanalysen är därmed inte 
politiskt neutral. De ideologiska effekterna inom kritisk diskursanalys syftar på hur 
diskursiva praktiker kan medverka till att skapa och reproducera sociala gruppers 
ojämlika maktförhållanden.49 Hållningen är central för oss eftersom studien vilar på 
föreställningen att vissa begrepp, uttryckssätt och ståndpunkter rörande både 
teknikutvecklingen i sin helhet, den digitala publiceringen synnerhet och frågan om 
eventuella lagändringar gällande tryck-- och yttrandefriheten i vår empiri förs fram av 
auktoriteter – en faktor som inte kan förbises under analysarbetet. Då den vetenskapliga 
metoden har en icke-neutral utgångspunkt, samt då analysen sker genom närläsning 
                                                
48Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 74-75. 
49Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 69. 
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vilket medför en naturlig subjektivitet, kan det finnas orsak att ifrågasätta studiens bias. 
Genom noggrannhet, självkritik och framför allt metodmässig transparens eftersträvar 
vi dock en hög reliabilitet och validitet i analysförfarande, samtidigt som vi inte vill 
göra avkall på den kreativitet den kritiska diskursanalysen kräver. 
 
Ett problem vid tillämpningen av Faircloughs kritiska diskursanalys är bristen på tydliga 
riktlinjer rörande vilka teorier som kan användas tillsammans med den kritiska 
diskursanalysen, vilket kan ses som en följd av att Fairclough bygger på teoretiker som 
är högst olika. Detta innebär också oklarheter kring hur mycket social analys som 
behövs, eller vilka former av sociologisk teori och kulturteori som man kan eller ska 
använda.50 Vidare belyser både Jørgensen och Phillips och Bergström och Boréus 
problematiken kring det dialektala förhållandet mellan det diskursiva och det icke-
diskursiva, var gränsen går dem emellan och hur diskursanalysen ska hantera icke 
diskursiva kontexter. I ett undersökningsskede uppstår således frågor om hur man 
påvisar det diskursivas påverkan på det icke-diskursiva och omvänt, när man saknar 
tydliga gränser för att skilja de båda fälten åt. Jørgensen och Philips skriver att 
problemet ofta visar sig ”i konkreta undersökningar på det sättet att de bredare sociala 
praktikerna skisseras som en bakgrund mot vilken de diskursiva praktikerna sedan 
utspelar sig.”51  
 
Eftersom vår studie är av ett mindre omfång och utförs under en kort tidsperiod, finns 
det vissa moment i Faircloughs begreppsvärld som vi bortser från. Varken sociologisk 
teori eller kulturteori kommer att användas vid genomförandet av den kritiska 
diskursanalysen, utan den kommer endast att utgå ifrån Faircloughs tredimensionella 
modell. Inte heller kommer icke diskursiva kontexter att behandlas. Istället ligger fokus 
på att identifiera diskursiva element i empirin, samt diskussion av sociala och politiska 
kontexter i den sociala praktikens dimension. Då analysen av de bredare sociala 
praktikerna ges avskilt från textdimensionen och den diskursiva praktikens dimension 
kan de förefalla, som Jørgensen och Philips noterar ovan, kulissartade även i denna 
uppsats fall. Vi har trots detta engagerat oss för att göra analysen av den sociala 
praktiken till en naturlig förlängning till övrig analys.  
 
 
4. Analys, resultat och diskussion 

 
I detta avsnitt redogörs resultaten av analysen utifrån Norman Faircloughs 
tredimensionella modell. Samtliga hänvisningar till SOU 2010:68 ges fortlöpande i 
texten inom parentes. 
 

4.1 Textdimensionen och den diskursiva praktiken 
 
Analysen av textdimensionen relaterar till studiens första frågeställningen: Vilka 
föreställningar och idéer om teknikutvecklingen identifieras i de passager i empirin där 
begreppen teknikneutral, teknikoberoende, teknikberoende och medieberoende 
förekommer, samt i de passager som konkret diskuterar teknikutveckling? Analysen av 

                                                
50Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 93. 
51Bergström, Göran & Boréus, Kristina 2005, s.351. 
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den diskursiva praktiken ges kontinuerligt i relation till analysen av textnivån och 
relaterar till studiens andra frågeställning: På vilket sätt konstituerar och konstitueras 
föreställningarna och idéerna i empirins begrepp av den teknikdeterministiska 
diskursen samt den teknikinstrumentalistiska diskursen? 
 
Analysen har en tredelad struktur: Avsnitt 4.1.1 - 4.1.5 utgör den första delen av 
analysen. Avsnitt 4.2 utgör en ”hållplats” i analysen, och presenterar två inriktningar för 
hur föreställningar och idéer om teknikutvecklingen konstitueras i texten. Avsnitt 4.3.1 - 
4.3.3 utgör den andra delen av analysen. Avsnitt 4.4 är en avstämning av de resultat som 
tillkommit i den andra delen av analysen. 
 

4.1.1 Teknikutvecklingen gör inte halt 
 
I empirins omedelbara inledning ges en bakgrund till tidigare lagstiftning inom tryck- 
och yttrandefrihetsområdet, som beskrivs som levande och under ständig revidering: 
”Nya tider har gett nya regler” (s.15) I inledningen visualiseras empirins föreställningar 
och idéer om teknikutvecklingen i ett flertal ordalag. I samband med att den första 
tryckfrihetsförordningens tillkomst nämns konstaterar kommittén att teknikutvecklingen 
inte stannade av efter att lagstiftningen fastställts av regeringen 1837, den ”gjorde inte 
halt och därmed inte heller diskussionen” (s.15). Detta påstående kommunicerar 
föreställningen att det trots allt finns, eller fanns, en potential i lagstiftningen att vara 
kapabel att bromsa den tekniska utvecklingen. Att anmärka på att uttrycket ”göra halt” 
används är relevant, då det refererar till en övergång från rörelse till stillastående: Ett 
fordon (exempelvis ett tåg), en människa (exempelvis en militär) eller ett djur (ofta en 
häst) som avbryter sin rörelse, ofta på kommando av sin förare, överordnad eller ägare. I 
empirin utgörs denna gestalt av den första tryckfrihetsförordningen, men denna gestalt 
till trots så bromsar utvecklingen inte in utan snarare accelererar, så även diskussionen 
om utvecklingen.  
 
Som nämnts under 2.2 Diskursiva perspektiv på teknikutveckling är en av de centrala 
skillnaderna mellan den teknikdeterministiska och den teknikinstrumentalistiska 
tekniksynen uppfattningen att människan antingen underkastas teknikens logik eller att 
tekniken kan underkastas människans vilja och behov. Det finns i citaten ovan en 
deterministisk syn på tekniken som självgående under egen logik och egna ”nya regler”, 
som inte stannar upp som en följd av den mänskliga lagstiftningen. Den föreställning 
som kommuniceras i empirin konstitueras även av instrumentalistiska tendenser då 
texten antyder att det finns en potential i lagstiftningens möjlighet att bromsa och ta 
kontroll över teknikutvecklingens framfart, där lagstiftningen ses som en förlängning av 
människans vilja och behov uttryckt i lagtext. Den idémässiga klyvningen sker på basis 
av föreställningen att 1) teknikutvecklingen framställs som självgående och 
accelererande, och att 2) lagstiftningen framställs som en möjlig komponent i kontrollen 
av teknikutvecklingen, som dock inte lyckas med att tygla den.  
 

4.1.2 Teknikutvecklingen ska fångas in, innan den finns 
 
En central motivering till kommitténs uppdrag anges som att ”ständiga tekniska 
landvinningar ska fångas in redan innan de finns” (s.15), i detta fall genom att 
producera SOU 2010:68 och på så vis inleda debatten om Sveriges framtida utformning 
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av grundlagarna. Här är det tal om att teknikutvecklingen ska fångas in, vilket för 
tanken till det vi vanligtvis fångar: djur. Vidare ska det – teknikutvecklingen eller i 
denna tankelek, djuret – fångas in i en hypotetisk form ”redan innan de finns” (s.15). 
Här, liksom i föregående exempel, uppenbarar sig föreställningen om lagstiftningen 
som ska ta kontroll över situationen, som ska fånga in en teknikutveckling som ännu 
inte existerar. Lagstiftningen hanterar den tekniska utvecklingen genom att förekomma 
den. 
 
Föreställningen konstitueras av den instrumentalistiska hållningen genom ambitionen 
att kontrollera den nuvarande situationen enligt den mänskliga viljan och de mänskliga 
behoven, men också genom kontroll av en tänkt framtid. Samtidigt finns det, liksom i 
ovan analys (Teknikutvecklingen gör inte halt), deterministiska tendenser i faktumet att 
teknikutvecklingen omtalas i väsenliknande begrepp, dels som något som ska fångas in 
- vilket för tankarna till ett djur som fungerar utanför våra sociala, politiska och 
kulturella kontexter - och dels som någonting diffust och konturlöst som ännu inte 
existerar.  
 

4.1.3 Teknikutvecklingen är en joker 
 
Det teknikdeterministiska synsättet konstitueras vidare i form av en kortspelsvalör: 
”(får) illustrera hur tekniken visat sig vara en joker som ständigt dyker upp, förändrar 
förutsättningarna och påverkar lagstiftningen.” (s.16) Jokern är ett s.k. ”wild card” och 
oftast mycket förmånligt eller mycket skadligt för den spelare som innehar det. Det är 
inte ovanligt att jokern fyller funktionen att ersätta alla andra valörer, något av en 
kameleont, och på så vis plötsligt förändra förutsättningarna för spelet. Då empirin 
använder figuren skapas föreställningen att teknikutvecklingen är förutsägbar på så vis 
att vi vet att den plötsligt kommer att dyka upp och förändra spelet, i citatets fall 
samhället och lagstiftningen, men samtidigt i hög grad oförutsägbar och oberäknelig 
eftersom vi inte vet när eller hur detta kommer att ske. 
 
I citatet ges teknikutvecklingen jokerns ansikte, och med den generella bilden av 
jokerns anlete följer hans ofta flinande minspel. Detta understryker ytterligare relationen 
mellan föreställningen om teknikutvecklingen som en dramatisk, i detta fall närmast 
teatralisk, och oundviklig drivkraft och den deterministiska diskursen. Samtidigt är det 
oklart i vilken grad samhället och lagstiftningen påverkar teknikutvecklingen i citatet, 
som fokuserar på teknikens påverkan på samhället och lagstiftningen.  
 
Kommitténs jokerliknelse kan vidare ses i relation till den teknikdeterministiska tesen 
som formulerades av Feenberg i avsnitt 2.2, att samhällens kulturella och politiska 
situationer kan påverka teknikutvecklingens hastighet, men inte dess förlopp/generella 
utvecklingslinje eftersom teknikutvecklingens logik är skild från samhällspåverkande 
faktorer, och på så vis fixerad och determinerande. I en kortspelskontext opererar 
jokervalören inom spelets ramar och drivs hela tiden framåt av de egna fastställda 
spelreglerna, som inte förändras av exempelvis spelmiljöns fysiska, samhälleliga och 
kulturella kontext såsom om spelet försiggår under ett inbördeskrig eller på ett 
fotbollsläger. I samma deterministiska mening agerar tekniken som autonom kraft utan 
att påverkas av samhälleliga och kulturella faktorer. Ett liknande exempel förekommer i 
kapitlet Problem på grund av teknikutvecklingen, på s.63 där kommittén omnämner 
utvecklingen av Internet och digital kommunikation som en ”explosion” – ett inte 
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ovanligt uttryck i detta sammanhang, men inte desto mindre talande för de 
föreställningar som redan beskrivits ovan. Detta återknyter till uppfattningen om en 
oviss och oberäknelig teknikutveckling som genom digitala och tekniska landvinningar 
dyker upp utan förvarning, exploderar och förändrar de samhälleliga, och 
lagstiftningsmässiga, förutsättningarna. 
  

4.1.4 Teknikutvecklingen underordnas samhällets faktorer 
 
Den teknikinstrumentalistiska diskursen kan skönjas i skisserandet av tryck- och 
yttrandefrihetens historia på s.17 där kommittén anger samhälleliga ’motsättningar’ som 
viktigare faktorer än själva teknikutvecklingen: motsättning mellan etablerade och 
utmanande idéer, mellan styrande och oppositionella krafter. Ett tillstånd beskrivs där 
lagstiftaren befinner sig i kärnan av konflikten mellan det sammanhållna samhället och 
den enskildes rätt att samla kunskap och fritt uttrycka sin uppfattning. Detta är en 
situation som enligt kommittén utmanas av teknikutvecklingens introduktion av nya 
begrepp och dess förskjutning av gränser, vilket i empirin exemplifieras av statens kamp 
mot terrorism, brott, och enskilda angrepp på Internet. 
 
I detta resonemang fokuseras samhällets invärtes motsättningar - politiska, sociala och 
kulturella - som den viktigaste drivkraften, men som står under ständig utmaning av 
teknikutvecklingen och Internet. I kommitténs resonemang framställs tekniken som ett 
instrument vars samhällspåverkan får olika resultat beroende på vilka motsättningar 
som för tillfället utkämpas i samhället, vilket överensstämmer nästan ordagrant med de 
definitioner av den instrumentella diskursen som ges i avsnitt 2.2. 
 

4.1.5 Teknikutvecklingen ska ’lösas’ med enkelhet och flexibilitet 
 
Teknikutveckling beskrivs genomgående som problematisk och komplex, och likaså 
den nuvarande lagstiftningen. En praktisk aspekt av viljan att neutralisera 
teknikregleringen är tanken att lagstiftningen ska vara så gott som allinkluderande: Att 
en viss teknik inte ska fordras, utan att fokus istället ligger på medial spridning av 
yttranden till allmänheten - samt givetvis vad som uttrycks, och vem som står som 
ansvarig. Här finns en instrumentalistisk ansats att inkludera mer sociala och kulturella 
aspekter i regleringen, eftersom syftet bakom bruket av tekniken prioriteras över 
teknikens särskilda egenskaper, form och kraft. I denna idé tilldelas tekniken en särskild 
betydelse genom användarens syfte och bruk, som influeras av dennes sociala, politiska 
och kulturella kontexter. Den betydelse som tidigare var reserverad för teknikens 
särskilda egenskaper, form och kraft mattas av, och på så vis kan man säga att den 
deterministiska tekniksyn som i mycket ges uttryck för i empirin bemöts med en lösning 
som har teknikinstrumentalistiska förtecken. I avsnitt 2.2 anges att 
teknikinstrumentalismen, enligt Feenberg, är den hållning som dominerar våra moderna 
myndigheter och de politiska vetenskaperna. I denna empiris fall tycks det finnas en 
vokabulär och ett sätt att omtala och beskriva teknikutvecklingen med närhet till 
teknikdeterministiska idéer, samtidigt som teknikinstrumentalistiska idéer konstitueras i 
de textpassager som är mer ”lösningsorienterade”.  
 
Ytterligare motivering till grundlagsändring är att den omskrivs som överlägsen på 
grund av ”dess enkelhet och flexibilitet” (s.146) att ”regleringen blir inte lika komplex” 
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(s.146), samt att ”det blir enklare att ta hänsyn till framtida teknikutveckling och andra 
förändringar på medieområdet” (s.146). Resonemanget om ett enkelt och flexibelt 
lagmässigt ramverk utgör en kontrast mot den problematiska, svårkontrollerade och 
accelererande teknikutvecklingen som i stort kommuniceras i empirin. Rent idémässigt 
tycks det från kommitténs sida röra sig om att bemöta en komplicerad situation och 
närmast överväldigande beskriven teknikutveckling med lösningar som språkmässigt 
rubriceras som särskilt enkla, smidiga och tänjbara inför all sorts framtida utveckling. I 
detta tonar en bild fram av hur teknikutvecklingen ska hanteras: Någonting explosivt 
ska hanteras, inte genom försiktighet och konkretion - utan istället genom en omfattande 
expansion av lagarna. Denna strävan efter att lösa en komplex situation med enkla och 
flexibla medel lägger fokus vid att hitta en lösning som bortser från teknikens särskilda 
egenskaper, snarare än att lägga vikt vid teknikens väsen. 
 
En avvikande replik från ovan beskrivning är det särskilda yttrande som ges av ett antal 
av yttrandefrihetskommitténs ledamöter mot slutet av SOU 2010:68. De argumenterar 
för att en teknikoberoende grundlagsstiftning är en alltför genomgripande förändring 
som skulle försvaga tryck- och yttrandefriheten på ett oönskat och oacceptabelt sätt. 
Däri framhålls också vikten av kontinuitet i mötet med teknikutvecklingen: eftersom 
”TF och därefter YGL fungerat väl i över ett halvt sekel” (s. 342). Vidare anser de att 
empirins regleringsförslag ska bedömas i ljuset av att man ej kunde förutse den digitala 
tryckteknikens utveckling, eller Internets betydelse för samhällslivet då lagarna 
instiftades. Faktumet att lagarna trots ovan beskrivna ovisshet beskrivs som att ha ”varit 
flexibla” (s. 342) – samma adjektiv som genomgående används för att beskriva en 
teknikoberoende lagstiftning – och ha gett ”ett adekvat skydd” (s. 342), visar på en 
avvikande hållning i relation till den övriga empirin. Kan både den teknikberoende och 
den teknikoberoende lagstiftningen beskrivas som flexibla? Förlorar beskrivningen 
något av sin laddning som en följd av detta breda användande?  
 
Å ena sidan har vi tidigare konstaterat hållningen att den svårfångade och explosiva 
teknikutvecklingen bör bemötas med neutralitet, enkelhet och flexibilitet, och att 
tonvikten ska ligga vid ett yttrandes innehåll istället för form. Å andra sidan ger 
ledamöternas särskilda yttrande en glimt av hållningen att den ovissa 
teknikutvecklingen bör bemötas med kontinuitet, att det som redan är beprövat visar på 
flexibilitet och att det finns fördelar med att inte fokusera för mycket på ett yttrandes 
innehåll. 
 

4.2 Analysen så långt 
 
Så här långt i analysen av textdimensionen och den diskursiva praktiken går det att 
urskilja två inriktningar för hur föreställningar och idéer om teknikutvecklingen 
konstitueras i texten, samt på vilket sätt dessa relaterar till de bägge diskurserna.  
 
Inriktningarna rör 

1) det språk med vilket kommittén gestaltar tekniken och dess utveckling 
2) det språk med vilket kommittén berör möjliga politiska tillämpningar för att 
hantera tekniken och dess utveckling. 

 
Den diskurs som främst konstitueras i det språk med vilket kommittén gestaltar 
tekniken och dess utveckling är den teknikdeterministiska diskursen, då den beskrivs 
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som levande, självgående och accelererande under en egen logik och egna regler, och 
inte gör halt för människans lagstiftning. Teknikutvecklingen omtalas i väsenliknande 
begrepp, som någonting diffust och konturlöst som ännu inte existerar, och som 
fungerar utanför våra sociala, politiska och kulturella kontexter. Vidare gestaltas den 
som i hög grad oförutsägbar och oberäknelig, dramatisk och närmast teatralisk, som en 
explosiv kraft. 
 
Den diskurs som främst konstitueras i det språk med vilket kommittén berör möjliga 
politiska tillämpningar för att hantera tekniken och dess utveckling är den 
teknikinstrumentalistiska diskursen. Fokus ligger här på att bemöta, hantera, kontrollera 
och att lösa den problematiska situation som ges i den deterministiska gestaltningen av 
teknikutvecklingen. Det verktyg som ska hantera teknikutvecklingen är den svenska 
lagstiftningen – en mänsklig konstruktion framtagen för att reglera samhället. Vid ett 
flertal tillfällen i analysen framkommer den instrumentalistiska tanken att lagstiftningen 
har en inneboende potential att kontrollera teknikutvecklingens framfart, som en 
förlängning av människans vilja och behov. Det finns även en tanke om att 
lagstiftningen i sin hantering av teknikutvecklingen ska förekomma den, samt 
kontrollera hypotetisk teknik i en tänkt framtid. Vidare framställs tekniken vid ett 
tillfälle i empirin som ett instrument vars samhällspåverkan får olika resultat beroende 
av vilka politiska, sociala och kulturella motsättningar som för tillfället utkämpas i det 
aktuella samhället. 
 
En intressant aspekt av detta är hur den diskurs, som i generella ordalag betraktar 
människan som maktlös inför tekniken, konstitueras i den vokabulär som används då 
teknikutvecklingen ska gestaltas i empirin. Men i den vokabulär som används för att 
beskriva hur teknikutvecklingen ska hanteras konstitueras inte samma idéer och 
föreställningar som då den gestaltas. Istället konstitueras då den diskurs som i lika 
generella ordalag betraktar människans vilja, behov och hennes kulturella, politiska och 
sociala kontexter som dominanta över tekniken. 
 
Att i en tillämpningskontext använda en vokabulär som framhäver lagstiftningens 
potential att kontrollera teknikutvecklingen, och i förlängningen samhället, är i sig inte 
någonting omstörtande. Det finns en självklarhet i att kommittén premierar 
lagstiftningens kraft, då det ingår i deras uppdrag. Däremot kan det ses som något 
konstruerat att gestalta teknikutvecklingen som något för människan och lagstiftningen 
okontrollerbart och närmast hotfullt, ett underläge, samtidigt som lösningen på 
problemet beskrivs som särskilt enkel och friktionsfri, ett överläge. Det går även att 
skönja hur en viss ”revanschlusta” skapas i empirin där den massmediala människan tar 
kontroll över en tidigare okontrollerbart beskriven situation, där vokabulären förskjuts 
från ett beroende till ett oberoende och neutralt tillstånd. På så vis kan förekomsten av 
teknikinstrumentalistiska idéer och föreställningar ses som idealistiska, parallellt med 
att de teknikdeterministiska idéer och föreställningar ger en något mörkare bild av 
historien och samtiden. 
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4.3 Gestaltning och tillämpning i textdimensionen och den 
diskursiva praktikens dimension 
 
I avsnitten nedan fortsätter analysen av textdimensionen och den diskursiva praktiken, 
för att ytterligare konkretisera och exemplifiera de två inriktningarna kallade gestaltning 
och tillämpning med fokus på analysbegreppen. Detta till skillnad från avsnitt 4.1 som i 
första hand analyserade de delar av empirin som konkret resonerar kring 
teknikutvecklingen. 
 

4.3.1 Analysbegreppen gestaltar ett problematiskt underläge 
 
Analysbegreppen är centrala för empirin eftersom de används för att skilja då- och 
samtidens lagstiftning från framtidens lagstiftning, samt för att understryka rörelsen från 
fokus på teknikformernas specifika egenskaper till en neutralisering av dem. I avsnitt 
4.2 noterades föreställningen att den massmediala människan tar kontroll över en 
teknikutveckling som beskrivs som okontrollerbar, genom att vokabulären förskjuts från 
ett beroende till ett oberoende och neutralt tillstånd.  
 
Teknikneutral och teknikoberoende är de begrepp som både namnger och symboliserar 
versionen – eller visionen – av det lagmässiga förhållningssättet till teknikutvecklingen, 
vars implementering utreds i empirin. Teknikberoende och medieberoende är således de 
begrepp som kopplas till en förlegad dåtid: en tid som (om vi ser till etablerade 
definitioner av begreppen) identifierar lagstiftningen som ofri, osjälvständig och 
underordnad i relation till tekniken. Användandet av samtliga begrepp definierar 
teknikens egenskaper genom att kommittén förhåller dem till dåtiden respektive 
framtiden – problemet respektive lösningen, underläget respektive överläget. 
Begreppen anknyter även, som diskuteras i avsnitt 4.2, till gestaltandet av 
teknikutvecklingen respektive tillämpningen av politiska lösningar för problemet med 
teknikutvecklingen. 
 
Synen på teknik och dess utveckling framträder genom både direkta och indirekta 
gestaltningar av den. 
 

Men den är teknikneutral eftersom den inte favoriserar eller fordrar en viss 
teknik för att grundlagsskydd ska uppnås. Därmed blir grundlagen oberoende av 
nya tekniska landvinningar och mer hållfast över tiden. (s.138, 
Ansvarsmodellen) 

 
Citatet ovan exemplifierar hur man använder begreppet teknikneutral i resonemang 
rörande just lösningar på det identifierade lagstiftningsproblemet. Texten styrker också 
bilden av teknikneutraliteten som en god lösning genom användandet av negativt 
värdeladdade ord som favorisering i förhållande till, i sammanhanget, positivt 
värdeladdade ord som oberoende. 
 
I ett antal textavsnitt använder kommittén denna studies analysbegrepp för att beskriva 
teknikutvecklingen som någonting problematiskt som behöver lösas. Bakgrunden till 
arbetet – direktiv från regeringen – härrör ur uppfattningen att teknikens utveckling är 
svår att förena med dagens utformade YGL och TF, och kommer att bli än svårare i 
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framtiden. Denna bakgrund präglar givetvis betänkandets utformning, men frågan är hur 
mycket det influerar kommitténs självständiga förhållningssätt till teknikutvecklingen. 

 
Ett viktigt skäl till att kommittén har fått direktiv att överväga om det går att 
finna en teknikneutral lösning på yttrandefriheten är att den nuvarande 
anknytningen till vissa tekniker har blivit otidsenlig med de senaste 
decenniernas utveckling och skapar problem av olika slag. Det primära är att 
det numera utan tvivel [vår kurs.] är förlegat att grundlagsregleringen tar sin 
utgångspunkt i tryckteknik. Tryckta texter och vissa andra medier har en 
särställning som från grundläggande lagstiftningsperspektiv måste anses 
felaktig. (s.59) 

 
Ett exempel på att det, trots kommitténs övertygelse, existerar tvivel är journalisten och 
författaren Anders R Olsson kritiska artiklar angående yttrandefrihetskommitténs syfte 
och mål. I en artikel formulerar han ett antal motargument mot några av de kärnpunkter 
som han anser att delbetänkandet utgörs av, och ett av dem rör just relationen mellan ny 
teknik och nuvarande lagstiftning. Olsson skriver att ”ingen teknik är så ny att den 
hamnar utför YGL. Den som vill ha YGL-skydd för t ex en blogg kan få det genom att 
beställa ett utgivningsbevis från Radio-och TV-verket.”52 Olssons poäng är att man 
redan kan införliva nya tekniker i nuvarande lagstiftning. Detta är ingenting denna 
uppsats kommer att ta ställning till, och vi använder heller ej Olssons kritik som empiri 
utan snarare som exempel på vad som utmanar empirins innehåll. Om det problem som 
kommittén identifierar existerar i så hög grad att uttrycket utan tvivel kan användas 
kritiklöst för att motivera en neutral lagstiftning, är en relevant fråga att ställa. Texten 
förmedlar föreställningen att det inte finns något tvivel i att det är förlegat att lägga 
fokus på en teknikforms särskilda egenskaper, samtidigt som det tydligen finns en hel 
del tvivel om detta - dock utanför empirins ramar. 

 
Kommittén använder ord som lösning, problem och förlegat i anslutning till 
diskussionen om relationen mellan tekniken som sådan och YGL. En lösning indikerar 
ett existerande problem, vilket i detta sammanhang anses bero på krocken mellan dåtid - 
det förlegade - och framtid - det oförutsägbara. Under rubriken ”De problem som finns 
idag” använder man ordet problem tre gånger, vid sidan av rubriken, på endast några få 
rader: 

 
De problem som uppkommer genom teknikutvecklingen bör mötas genom att 
de begrepp som används i grundlagen är teknikneutrala och användbara under 
lång tid. På samma sätt bemöts de problem som i övrigt är direkt kopplade till 
kravet på viss teknik. Sådana krav bör sålunda inte över huvud taget förekomma 
i en ny grundlag. Till de problem som skapar mest svårigheter i praktiken hör 
de som har med databasregeln att göra (1 kap. 9 § YGL). Dessa bör hanteras 
dels genom att begreppet databas utmönstras ur lagen som en del av 
teknikoberoendet, dels genom att det skapas bestämmelser som ökar 
förutsebarheten inte minst för dem som berörs praktiskt. Det sistnämnda torde i 
princip kunna göras lika väl med dagens grundlagar. (s.134) 

 
Kommittén gestaltar alltså tre problem i relation till teknikutvecklingen: 

de som uppkommer när tekniken utvecklas 
de som formuleras i grundlagen och står i direkt anslutning till viss teknik 

                                                
52Olsson, Anders R, Bort med händerna från våra grundlagar, Journalisten 2 december 2010. 
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de som rör databasregeln53 
 
Här beskrivs föreställningen om utveckling och förändringar särskilt problematiskt, i 
samklang med att användandet av analysbegreppen fördjupas: Problemen ska hanteras 
genom att utmönstra begrepp ur lagen som ”en del av teknikoberoendet” (s.134). Detta 
samtidigt som åtminstone det sista problemet med databasregeln anges som möjligt att 
åtgärda med dagens grundlagar. Det är oklart om det existerar ett regelrätt problem, om 
samma problem redan har en lösning. Problemet tillskrivs vidare sättet tekniken 
utvecklas på, dess effekter på samhället, vilket relaterar till den deterministiska 
diskursen. Problemet tillskrivs ej människans bruk av tekniska innovationer på sätt som 
inte är i reglerade i lagstiftningen - vilket hade relaterats till den instrumentalistiska 
diskursen. 
 

4.3.2 Analysbegreppen ger en evigt inkluderande tillämpning 
 
Den nya, potentiella lagstiftning som analysbegreppen syftar till identifierar 
lagstiftningen som fri och självständig från tekniken - vilket kopplar samman den 
konkreta användningen av begreppen med den teknikinstrumentalistiska diskursen. Här 
identifieras inriktningen tillämpning i och med att begreppskiftet åter pekar på 
teknikneutraliteten och teknikoberoendet som en lösning. Inriktningen urskiljs även då 
de problem som uppkommer genom teknikutvecklingen ska bemötas, och lösas, genom 
att skifta begrepp från teknikberoende till teknikneutral och teknikoberoende, en 
tillämpning som konkretiseras i citaten nedan.  

  
De problem som uppkommer genom teknikutvecklingen bör mötas genom att 
de begrepp som används i grundlagen är teknikneutrala och användbara under 
lång tid, så att inte redan utvecklingen nödvändiggör grundlagsändringar. På 
samma sätt bemöts de problem som i övrigt är direkt kopplade till kravet på viss 
teknik. Sådana krav bör sålunda inte över huvud taget förekomma i en ny 
grundlag.  (s.134) 

  
Ett övergripande syfte med en teknikneutral reglering blir naturligtvis att 
grundlagen ska vara stabil över tiden och sålunda inte behöva ändras så frekvent 
som har varit fallet med TF och YGL. (s.135) 

 
I ovan citat tonar föreställningen om en sansad kompromisslösning fram. Citaten 
introducerar idéen att ge lagstiftningen en tänkt kontinuitet som inte strävar bakåt men 
som inte heller strävar mot framtida former av informationskonsumtion och 
kommunikation. Dåtidens och samtidens och framtidens problem ska lösas här och nu, 
vilket visar att kommittén tycks värna status quo, som har innebörden ”oförändrat 
tillstånd”. Det är ett framtida oförändrat tillstånd som eftersöks, i ett samhälle som man 
kontinuerligt gestaltat som under stor förändring som en konsekvens av bland annat 
teknikutvecklingen. 
 
I resonemangen kring lösningen och tillämpningen finns en idé om att ge den 
lagstiftning empirin når fram till - en blandning av dåtida, samtida och nya medier och 
                                                
53Databasregeln ger vissa kategorier av publicister grundlagsskydd då de med hjälp av elektromagnetiska 
vågor på särskild begäran tillhandahåller allmänheten upplysningar ur en databas, med reservationen att 
mottagaren ej har möjlighet att ändra innehållet i databasen. 
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teknikfenomen - ska ges en evig, och evigt inkluderande, skrud. Det finns även en idé 
om att framtida medier och teknikfenomen kommer att ha mer eller mindre samma 
omfattning och substans som dagens, eftersom de beräknas passa in. 

 
Vidare har det framhållits att ett borttaget teknikberoende skulle kunna lösa 
vissa gränsdragningsproblem som ibland gör det nuvarande systemet 
oförutsägbart och svårt att tillämpa. Det skulle vidare innebära att 
grundlagsskyddet inte påverkas av teknikutveckling och andra förändringar på 
medieområdet. Grundlagarna skulle därmed inte behöva ändras lika ofta. (s.35-
36) 

 
I ovan citat finns en vilja att genom tillämpning av ett nytt grundlagsskydd värja sig mot 
teknikutvecklingen och att de konsekvenser den utövar på samhället ej ska påverka 
lagstiftningen. Eftersom tekniken trots allt kommer att förändras är utgångpunkten att 
lagen på så få sätt som möjligt ska associeras till just teknik, då ett beroende av olika 
teknikformer ses som svårt och oförutsägbart. 
 

4.3.3 Synonyma analysbegrepp i stridande tillämpningar  
 
Total neutralitet förespråkas dock ej som en del av tillämpningen. Nedanstående citat 
visar hur kommittén istället för att tillämpa regleringar för yttranden som framförs med 
hjälp av en särskild teknik, väljer att bygga på ett medieberoende där tillämpningen är 
beroende av att yttranden framförs i särskilda massmedier. 

 
Även vi har kommit fram till att en helt teknikoberoende grundlag inte är möjlig 
att genomföra om de tryck- och yttrandefrihetsrättsliga grundprinciperna ska 
behållas ungefär som i dag. Därför har vi riktat in oss på modeller som bygger 
på att yttranden framförs genom massmedier, alltså ett ”medieberoende” i 
stället för ett beroende av viss teknik. Olika teknikkrav har inte fått bestämma 
hur grundlagsskyddet ska avgränsas. I stället har vi använt teknikneutrala 
kriterier för att bestämma tillämpningsområdet. (s.36) 

 
Tidigare i empirin anges medieberoende och teknikberoende som ”i princip synonyma” 
(s.35) men här ses de istället som skilda entiteter. Men är de så olika? Ja och nej. Det 
motiveras så här: 

 
Vidare har kommittén funnit att det särskilda skyddet bör förbehållas yttranden 
i medier, dvs. ”redskap” eller ”verktyg” för överföring av yttrandena. (s.24) 

 
I nuvarande TF och YGL finns det ett formellt krav på någon av de tre grundteknikerna 
(maskinellt framställda skrifter, tekniska upptagningar eller överföringar av 
elektromagnetiska vågor) används för att grundlagarna ska tillämpas. Detta 
korresponderar med medieformer som idag omfattas av skyddet, bland annat skrifter, 
ljudradio, television, databasöverföringar, filmer, videogram och ljudupptagningar - det 
vill säga just sådana redskap och verktyg som omtalas i citatet ovan. Medieformerna 
funderar som konkreta och mångsidiga manifestationer av vad som kan åstadkommas 
med hjälp av de tre grundteknikernas särdrag. 

 
Gemensamt för modellerna är att kravet på användande av någon av de tre 
teknikerna  [maskinellt framställda skrifter, tekniska upptagningar eller 
överföringar av elektromagnetiska vågor, vår anm.] ersätts med ett generellt 
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massmediekrav. (...) Med massmedier avses i denna grundlag tidningar, böcker, 
film, radio, television, webbplatser samt andra medier som är avsedda att sprida 
yttranden till allmänheten. (s.145) 

 
Detta är de nya redskap och verktyg som lagstiftningen ska vara beroende av, istället för 
sitt tidigare beroende av mer basalt orienterad teknik. Inga fundamentala drag av skrift, 
upptagning eller vågor fordras för att tillämpningen ska gälla. Fokus för beroendet 
ligger istället på de massmedier som är resultatet av teknikutvecklingen: Tidningen är 
resultatet av trycktekniken, radion resultatet av elektromagnettekniken, Internet som 
medie - och på så vis även den digitala tidningen, den digitala radion och alla digitala 
uttryck - är resultatet av datorkraft. Användandet av medieberoende i relation till 
uteslutandet av teknikberoende skapar en åtskillnad mellan massmediet som 
manifesterar ett yttrande och den teknik som är en förutsättning för massmediets 
existens. Utan att ta ställning för eller emot problematiken, är det relevant att fråga sig 
om inte flera av dessa redskap och verktyg redan idag blivit svårare och svårare att 
skilja åt? Funktioner med olika tekniska särdrag implementeras i varandra för att ge en 
så mångsidig massmedial manifestation av ett budskap som möjligt. En annan relevant 
fråga är om den problematiska teknikutveckling som gestaltas i empirin är en god 
utgångspunkt i argumentationen för ett medieberoende, då även massmedierna står 
under stor förändring? 
 
Teknikberoendet har i empirin genomgående gestaltats som någonting problematiskt 
och svårkontrollerat. Medieberoendet gestaltas däremot annorlunda: 
 

Den stora vinsten med massmediebegreppet jämfört med de nuvarande tekniska 
beskrivningarna är, som vi bedömer det för närvarande, dess enkelhet och 
flexibilitet. Regleringen blir inte lika komplex. Genom ett mer allmänt hållet 
krav än i dag blir det också enklare att ta hänsyn till framtida teknikutveckling 
och andra förändringar på medieområdet. Kommande tekniker för 
masskommunikation ska alltså kunna omfattas av massmediebegreppet. (s.145-
146) 

 
I ovan citat återkommer empirins välanvända motivering, att bemöta den framtida 
teknikutvecklingen med enkelhet och flexibilitet. Men där kommittén argumenterar för 
att ett teknikberoende inte kan anpassas i framtiden menar man att ett medieberoende är 
enkelt och flexibelt. Detta konstituerar föreställningen att informationsspridning och 
kommunikation i framtiden i stor utsträckning kommer att ske just med hjälp av 
massmedier, och det är ett flexibelt medieberoende som förespråkas. Samtidigt menar 
Warnling-Nerep och Bernitz att det är just de massmediala tjänster som uppstått i de 
gemensamma, tekniska infrastrukturerna som lagmässigt är de mest problematiska 
eftersom gränsen mellan tjänsterna blir alltmer otydlig. 
 
Vad kan då sättet som begreppet medieberoende används på sägas konstituera för 
föreställningar? Användandet av medieberoende placerar regleringen närmare de 
mänskliga syften, och de politiska, sociala och kulturella kontexter, som finns bakom ett 
yttrande, än det mänskliga valet att använda en särskild teknikform för att kommunicera 
samma yttrande. På samma linje går det att skönja tanken att en teknikberoende 
lagstiftning står under stor påverkan och utmaning från teknikutveckling, medan en 
medieberoende lagstiftning, som i mångt utgörs av olika kommunikationstekniker med 
direkt ursprung i våra tekniska fenomen, ses som stark, enkel och flexibel i relation till 
teknikutvecklingen.  
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4.4 Avstämning 
 
I den andra delen av analysen konkretiseras och exemplifieras de två inriktningarna 
kallade gestaltning och tillämpning, med ett särskilt fokus på det sätt som 
analysbegreppen inordnar sig i relation till dem. Figur 2 ger en generell bild av hur 
inriktningar, diskurser, vokabulär och analybegrepp förhåller sig till varandra. 
 

 
Figur 2. 

 
Vi kan konstatera att gestaltningen av teknikutvecklingen, liksom tillämpningen av 
politiska lösningar på de problem som uppkommer som en konsekvens av 
teknikutvecklingen, förenar diskurserna med en särskild vokabulär och ett antal 
analysbegrepp. Figur 2 illustrerar på så vis två enheter, eller läger, och understryker 
skillnaden i det språk som används och de föreställningar som kommuniceras när YFK 
ska gestalta respektive tillämpa lösningar. 
 
En intressant aspekt av att betrakta uppställningen är den idémässiga fördelningen av 
analysbegreppen. Vår initiala förståelse placerade teknikberoende jämte medieberoende 
som en följd av att begreppen har samma ändelse. I den andra analysdelen, 4.3.1 - 4.3.3, 
synes att även om begreppen inledningsvis presenteras som synonyma framgår av en 
närmare läsning att så inte är fallet. Lagstiftningens förskjuts snarare från 
teknikberoendet till medieberoendet, även om de respektive beroendeställningarna 
tilldelas fundamentalt olika värden, såväl i vokabulär som i den diskurs som 
konstitueras. En kritisk fråga är om kommittén inte bara flyttat beroendet från äldre, 
trögare och mer basal teknik till den nyare, i den samtida kontexten, ‘fräschare’ 
massmedietekniken? I avsnitt 4.3.3 berörs det eventuella olyckliga i att argumentera för 
riskerna med en snabb teknikutveckling samtidigt som våra massmedier står under 
minst lika stor förändring som vår teknik. 
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4.5 Den sociala praktikens dimension  
 
Analysen av den sociala praktiken relaterar till studiens tredje frågeställning: I vilka 
sociala och politiska kontexter blir diskussionen om teknikens eventuella neutralitet 
någonting nödvändigt alternativt någonting problematiskt? 
 
I den sociala praktikens dimension är utgångspunkten Yttrandefrihetskommittén, 
ansvarig för produktionen av den kommunikativa händelsen SOU 2010:68, men även de 
samhälleliga och politiska incitament som direkt eller indirekt efterfrågat och motiverat 
arbetet med att förändra grundlagsstiftningen. Fokus ligger i synnerhet på det 
neutralitetsbegrepp som analyseras i uppsatsens textdimension och diskursiva praktik, 
och vi söker finna strukturer och mönster som relaterar till begreppets betydelse i en 
bredare kontext. 

4.5.1 Jämställande neutralitet 
 
I konkretiseringen av uppsatsens analysbegrepp, i avsnitt 3.1.1, definieras neutral bland 
annat som utanförstående och opartisk, samt tilldelas synonymer såsom partilös, 
opersonlig, färglös, könlös, likgiltig och intetsägande. I ett folkrättsligt, socialt 
perspektiv innebär neutralitet att en stat inte stödjer någon av sidorna i en väpnad 
konflikt, parallellt med den invändande uppfattningen att en total neutralitet är omöjligt 
eftersom även ett icke-ställningstagande är ett ställningstagande. En 
informationspolitisk kontext aktualiseras i fråga om den teknikneutrala lagstiftningen: 
Ska den, när den tillämpas, ställa sig utanförstående, opartisk och likgiltig till teknikens 
särskilda egenskaper, form och kraft? Kan man, med hänvisning till det folkrättsliga 
dilemmat om icke-ställningstagande, argumentera för att teknikneutralitet innebär att ta 
passiv ställning mot teknikens särskilda egenskaper snarare än att inte ta ställning alls? 
 
Intentionen att uppnå neutralitet mellan olika teknikformer i lagstiftningssammanhang 
genom att jämställa dem i relation till varandra, illustreras i citatet nedan. 
 

Samtidigt har flera fördelar påtalats med en teknikoberoende modell. Bland 
annat har det ansetts felaktigt att, som i TF och YGL, särbehandla vissa 
yttranden till allmänheten. En teknikoberoende reglering skulle jämställa olika 
yttrandeformer och därmed vila på en bättre principiell grund. (s.35-36) 

 
För att få djupare insikt i när neutralitet genom jämställande blir någonting nödvändigt 
alternativt problematiskt, kommer en tänkt vågskål till hjälp. För att uppnå målet med 
jämvikt i bägge vågskålar krävs att vikt från den tyngst belastade skålen överförs till 
den minst belastade skålen. En social illustration av detta är tankeleken att Sverige 
skulle införa inkomstutjämning för alla medborgare, vilket skulle resultera i att 
låginkomsttagaren får en högre inkomst och att höginkomsttagaren får en lägre inkomst. 
På så vis avlastas höginkomsttagarens skål till förmån för att låginkomsttagarens 
belastas. Tilltaget skulle troligtvis ses som socialt och ekonomiskt problematiskt, 
åtminstone för höginkomsttagaren. I teorin krävs justeringar från bägge håll för att 
jämvikt, neutralitet, ska uppstå: justeringen är nödvändig för att jämvikten ska uppstå, 
och processen kan ses som problematiskt för någon av de inblandade komponenterna. 
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Tankeleken går att associera till frågan om teknikneutralitet och jämställande av 
teknikformer med inbördes olika egenskaper, eftersom en neutraliseringsprocess 
innebär att man indirekt tar ställning till att ett antal teknikformer ges minskat, 
respektive ökat, skydd för att uppnå jämnvikt och en neutral utgångspunkt för alla 
framtida regleringar. Jämställandet kräver att man kringgår eller slätar över små och 
stora skillnader i yttrandeformer relaterat till tekniskt användande. Detta kan tyda på en 
ovilja att acceptera den tekniska utvecklingens komplexitet. 
 
I den politiska kontexten är diskussionen om teknikens eventuella neutralitet ett 
nödvändigt tilltag för att tillmötesgå de politiska incitament som ligger till grund för 
kommitténs arbete, understödja tekniksynen i empirin samt för att uppnå den önskade 
regleringen. Ambitionen att diskutera teknikens eventuella neutralitet betraktas i denna 
studie således som ett utslag av den nödvändighet som präglar empirins tillblivelse. 
Samhälleliga incitament, såsom de massmediala reaktionerna på den samtida och 
framtida hanteringen av teknikutvecklingen och digital information, motiverar 
neutralitetsdiskussionens nödvändighet, då det finns en ambivalens kring frågan vart 
teknikutvecklingen ‘är på väg’. Ambivalensen motiverar att frågan debatteras, samtidigt 
som det är svårt att slå fast om diskussionen i sig kan ses som problematiskt, eller om 
snarare vissa föreställningar och idéer som ges uttryck för i diskussionen har 
problematiska aspekter. Denna studie lutar åt det senare alternativet. 
 

4.5.2 Bör teknikneutralitet debatteras öppet? 
 
Premissen för analysen av den sociala praktikens dimension är inte att diskutera 
neutralitet ur ett partipolitisk perspektiv eller på en makronivå. Emellertid är faktumet 
att kommittén verkar på uppdrag av regeringen, och således politiskt influerat av sina 
representanter, av vikt eftersom detta simultant placerar kommittén i två läger: Dels 
underordnade regeringen som en följd av uppdragets utformning, och dels i en 
maktposition eftersom det resultat som presenteras bör ha tyngd på en bredare 
samhällspolitisk och juridisk arena. Vidare präglas kommitténs arbete av såväl extern 
kritik som interna oenigheter, vilket påverkar både trovärdighet och positionering i 
fråga om de sociala och politiska kontexter som berörs av arbetets innehåll. 
I slutet av oktober, 2011, skrev kommitténs ordförande Göran Lambertz ett brev till 
ledamöterna vari han hävdar att förslaget som majoriteten står bakom inte är godtagbart, 
beskyller ledamöterna för att vara styrda utifrån, samt menar att ett antal ledamöter inte 
vill öppna sig för att tänka. Ledamoten Ingvar Svensson (KD) kommenterar att 
Lambertz agerande att ifrågasätta ledamöternas integritet inte tillhör det normala.54 En 
av DN:s ledarskribenter ställer sig frågande till att en kommittéordförande offentligt 
uttalar sig om ledamöter under pågående utredningsarbete, i fråga om medborgerliga 
fri- och rättigheter, och menar vidare att alla på ett teoretiskt plan gillar de demokratiska 
honnörsorden tryckfrihet och yttrandefrihet, men att de i praktiken är kontroversiella då 
”de som skriver och talar offentligt ofta utmanar inte bara den goda smaken utan också 
mäktiga intressen”55. Vid ett senare tillfälle dementerar Lambertz kritiken mot 
kommittén: ”- Det jag uttryckte var att det har varit svårt för ledamöterna att förankra 
sina ståndpunkter externt och det är också därför jag menade att saken kanske borde 

                                                
54Medievärlden 2011-11-03, Göran Lambertz anklagelser mot den egna kommittén. 
55Dagens Nyheter 2011-11-07, Frihet ska försvaras. 
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debatteras öppet.”56. I detta går att skönja en politisk motivation till att diskussionen om 
teknikens eventuella neutralitet är en nödvändighet. Det finns även en problematik i att 
frågan ej diskuterats öppet: enligt Lambertz har det hämmat produktionsprocessen till 
SOU 2010:68. 
 
Utan att ta ställning för vare sig Göran Lambertz agerade, vissa ledamöters reaktioner 
på agerandet eller extern kritik går det att konstatera att det vid sidan av den stundtals 
idémässiga tvetydighet som framkom i analysen av textdimensionen och den diskursiva 
praktikens dimension, även finns idémässiga och kommunikativa spänningar i 
produktionsförhållandena bakom empirin. Om det finns ett samband dem emellan är 
däremot oklart. 
 

4.5.3 Symbolisk neutralitet 
 
Vilken funktion fyller diskussionen om teknikens eventuella neutralitet i 
delbetänkandet?  
Neutralitetsbegreppets funktion är i viss utsträckning symbolisk. Symbolen kan 
beskrivas som en kulturellt betingad representation, som samlar ett antal egenskaper och 
föreställningar som tillsammans kan utgöra en idé om något, i detta fall i första hand en 
idé om framtiden, och en idé om en situation som är markant annorlunda än den 
nuvarande situationen. I analysen av textdimensionen och den diskursiva praktiken 
framkommer hur neutraliteten representerar en potentiellt bättre framtid; en lagstiftning 
som är hållbar över tid; en lagstiftning som går att tillämpa lättare än nuvarande 
lagstiftning; en lagstiftning som är anpassad för kommande tekniska landvinningar. Den 
teknikneutrala lagstiftningen fungerar således som en symbol för Lösningen på de 
problem som kommittén identifierat med teknikutvecklingens konsekvenser för 
lagstiftningen. 
 
För att betona fördelarna med teknikneutralitet som lösning på nuvarande problem 
använder kommittén sig av värdeladdade ord, i detta exempel favorisera: 
 

Men den är teknikneutral eftersom den inte favoriserar eller fordrar 
en viss teknik för att grundlagsskydd ska uppnås. Därmed blir 
grundlagen oberoende av nya tekniska landvinningar och mer hållfast 
över tiden. (Ansvarsmodellen s. 138) 

 
Citatet understryker att regleringen i fråga varken tillskriver en teknikform ett särskilt 
värde över andra former, eller är avhängig teknikformer för att kunna tillämpas. Detta 
återknyter till slutsatsen (se avsnitt 4.3.2) att användandet av analysbegreppen, såsom 
exempelvis neutralitetsbegreppet, indikerar en strävan mot att skapa en evigt 
inkluderande skrud - ett samhälleligt varken eller, ett tillstånd fritt från värderingar, 
kanske till och med ett ingenting. Detta tillstånd är dock svårt att konkret åskådliggöra 
med utgångspunkt i empirins kortfattade beskrivningar: Som tidigare konstaterat 
definierar kommittén analysbegreppen genom att kontrastera dem mot varandra, för att 
sedan använda dem inkonsekvent och diffust. Resonemanget leder därför 
ofrånkomligen till frågan vad neutralitet egentligen står för i delbetänkandet - vid sidan 
av varken eller, alternativt ingenting - och i vilka kontexter det är något 

                                                
56Second Opinion 2011-11-25, Lambertz dementerar kritik mot egna kommittén. 
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eftersträvansvärt. I en politisk kontext är neutralitet omdiskuterat och inte helt 
oproblematiskt, vilket inte minst avspeglas inom ramarna för denna studie. Inom många 
samhälleliga institutioner uppmanas neutralitet, då kanske snarare benämnt som 
objektivitet, även om man sociologiskt kan hävda att objektiviteten är orimlig som en 
konsekvens av att varje individ och varje samhälle är en produkt av sociala, kulturella, 
politiska och historiska faktorer. 
 
I diskussionen om teknikens eventuella neutralitet fyller neutraliteten funktionen som 
symbol för framtida politiska tillämpningar, ett konstruerat överläge i relationen mellan 
den mänskliga teknikanvändaren och teknikutvecklingen, som synes i Figur 2. På ett 
djupare plan påvisar diskussionen av teknikens eventuella neutralitet att den både är (i 
den mening att kommittén tillskriver begreppet vissa egenskaper och funktioner såsom 
flexibilitet, enkelhet och hållbarhet), men också att den inte är (i den mening att 
neutraliteten framhålls som ett icke-tillstånd, ett neutrum). Som en konsekvens av dess 
dubbla karaktär kan neutralitetsbegreppet också sägas ha en dubbel symbolisk funktion. 
 
 
5.  Slutsatser 
 
De slutsatser som ges i detta avsnitt relaterar till problembeskrivning, analysresultat och 
tidigare forskning i syfte att besvara frågeställningarna för studien. 
 
- Vilka föreställningar och idéer om teknikutvecklingen identifieras i de passager i 
empirin där begreppen teknikneutral, teknikoberoende, teknikberoende och 
medieberoende förekommer, samt i de passager som konkret diskuterar 
teknikutveckling?  
 
I textanalysen av empirin framgår att kommittén fortlöpande beskriver tekniken och 
teknikutvecklingen genom användning av liknelser eller särskilt betydelseladdade 
uttryck. De mest pregnanta beskrivningarna som identifierats genom textanalysen ger 
följande föreställningar om teknikutvecklingen: 
 

● som en accelererande kraft vars framfart inte avtar inför lagstiftningens 
regleringar 

● som att den ska ”fångas in” i en hypotetisk framtida form, av lagstiftningen som 
föreställs förekomma de framtida tekniska innovationerna 

● som en oberäknelig explosion eller en joker, som dyker upp utan förvarning och 
förändrar de samhälleliga, och lagstiftningsmässiga, förutsättningarna 

● som att samhällets invärtes politiska, sociala och kulturella motsättningar står 
under konstant utmaning av teknikutvecklingen och Internets nya begrepp och 
förskjutning av gränser 

● som att den måste bemötas med enkelhet och flexibilitet och kontinuitet, men 
inte nödvändigtvis försiktighet eller konkretion, som en konsekvens av dess 
egna komplexa och svårkontrollerade natur 

● som ett problem som måste lösas 
 

Det blir i textanalysen tydligt att kommittén genomgående konstruerar en bild av 
teknikutvecklingen som särskilt problematisk och komplex. Ett möjligt motiv till detta 
är att ju mer problematisk situationen beskrivs som, desto mer ökar incitamenten för att 
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kommittén ska lösa de problem som teknikutvecklingen utövar på lagstiftningen, som 
en följd av sitt uppdrag. Vidare påvisar textanalysen hur analysbegreppen används för 
att understryka rörelsen från den samtida lagstiftningens fokus på teknikformernas 
specifika egenskaper, till den potentiella framtida lagstiftningen neutralisering av den. 
När vokabulären förskjuts från ett beroende till ett oberoende och neutralt tillstånd, 
konstitueras föreställningen om den massmediala människan som tar kontroll över 
teknikutvecklingen.  
 
- På vilket sätt konstituerar och konstitueras föreställningarna och idéerna i empirins 
begrepp av den teknikdeterministiska diskursen samt den teknikinstrumentalistiska 
diskursen? 
 
Analysen av den diskursiva praktiken visar att hur empirins föreställningar och idéer 
konstituerar och konstitueras av de aktuella diskurserna, determinism och 
instrumentalism, är kopplat till två inriktningar vi valt att kalla gestaltning och 
tillämpning. Även analysbegreppen fördelas mellan inriktningarna, där teknikberoende 
används vid gestaltningen av teknikutvecklingen och teknikoberoende, teknikneutral 
samt medieberoende används i de passager som behandlar politiska tillämpningar. 
Lagstiftningens beroende förskjuts från teknikberoendet, problemet, till 
medieberoendet, lösningen. De respektive beroendeställningarna tilldelas fundamentalt 
olika värden, såväl i vokabulär som i den diskurs som konstitueras. 
 
Den teknikdeterministiska diskursen konstitueras i det språk med vilket kommittén 
gestaltar tekniken och dess utveckling i empirin. Att teknikutvecklingen gestaltas som 
särskilt levande, självgående och accelererande under en egen logik och egna regler, 
relaterar till den karaktäristik som är utmärkande hos de deterministiska idéerna. 
Teknikdeterminismen konstitueras även genom att gestaltningen ges i väsenliknande 
begrepp, som någonting som fungerar utanför våra sociala, politiska och kulturella 
kontexter, vilket är en av de centrala aspekterna som framhålls i forskningsavsnittet. 
 
Den diskurs som främst konstitueras i det språk med vilket kommittén berör möjliga 
politiska tillämpningar för att hantera tekniken och dess utveckling är den 
teknikinstrumentalistiska diskursen. Det verktyg som ska hantera teknikutvecklingen är 
den svenska lagstiftningen - en mänsklig konstruktion framtagen för att reglera 
samhället. Vid ett flertal tillfällen i analysen framkommer den instrumentalistiska 
tanken att lagstiftningen har en inneboende potential att kontrollera teknikutvecklingens 
framfart, som en förlängning av människans vilja och behov. Det finns även en tanke 
om att lagstiftningen i sin hantering av teknikutvecklingen ska förekomma den, samt 
kontrollera hypotetisk teknik i en tänkt framtid. Vidare framställs tekniken vid ett 
tillfälle i empirin som ett instrument vars samhällspåverkan får olika resultat beroende 
av vilka politiska, sociala och kulturella motsättningar som för tillfället utkämpas i det 
aktuella samhället. Förekomsten av teknikinstrumentalistiska idéer och föreställningar 
kan ses som idealistiska, parallellt med att de teknikdeterministiska idéer och 
föreställningar ger en något mörkare bild av historien och samtiden. 
 
- I vilka sociala och politiska kontexter blir diskussionen om teknikens eventuella 
neutralitet någonting nödvändigt alternativt någonting problematiskt? 
 
Inom den sociala praktiken identifierar vi ett antal faktorer som relevanta för 
diskussionen om teknikens eventuella neutralitet. En sådan är jämställandet av 
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regleringen av teknikens särskilda egenskaper som ett medel för att uppnå 
teknikneutralitet, vilket vi menar kräver att man i någon mån kringgår eller slätar över 
små och stora skillnader i yttrandeformer relaterat till tekniskt användande. Detta kan 
tyda på en ovilja att acceptera den tekniska utvecklingens komplexitet. I den politiska 
kontexten är diskussionen om teknikens eventuella neutralitet nödvändig för att 
tillmötesgå de politiska incitament som ligger till grund för empirins tillblivelse, samt 
för att uppnå den önskade regleringen. 
 
Diskussionens nödvändighet motiveras även av samhälleliga incitament, såsom de 
massmediala reaktionerna på hanteringen av teknikutvecklingen och digital information, 
då det finns en ambivalens kring frågan vart teknikutvecklingen ‘är på väg’. Den 
problematik som går att skönja bör relateras till sättet som vissa föreställningar och 
idéer ges uttryck för i debatten, snarare än till faktumet att debatten överhuvudtaget förs. 
En faktor som relaterar till detta är den externa kritik och de interna oenigheter som 
präglat kommitténs arbete, något som påverkar både trovärdighet och positionering i 
fråga om de sociala och politiska kontexter som berörs av delbetänkandets innehåll. Det 
går att konstatera att det finns idémässiga och kommunikativa spänningar i produktions- 
förhållandena bakom empirin, vilket kan ses som problematiskt. 
 
Vi har även funnit att neutraliteten, mer specifikt den teknikneutrala lagstiftningen, 
fyller en symbolisk funktion i det sammanhang kommittén för ut sina budskap. 
Teknikneutraliteten fungerar som en nödvändig symbol för Lösningen på de problem 
som kommittén identifierat som en konsekvens av teknikutveckling, samt som ett 
konstruerat överläge i relationen mellan den mänskliga teknikanvändaren och 
teknikutvecklingen. Neutralitetsbegreppet indikerar vidare en strävan mot att skapa en 
evigt inkluderande skrud - ett samhälleligt varken eller, eventuellt ett ingenting. På ett 
djupare plan påvisar diskussionen om neutralitet att den både är (i den mening 
begreppet tillskrivs vissa egenskaper såsom flexibilitet, enkelhet och hållbarhet), men 
också att den inte är (i den mening neutraliteten framhålls som ett icke-tillstånd, ett 
neutrum). En konsekvens av neutralitetsbegreppets dubbla karaktär kan vara en dubbel 
symbolisk funktion. 
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Sammanfattning 
 
I denna uppsats har vi intresserat oss för den växelvisa påverkan som teknik och 
människa utövar på varandra, med utgångspunkt i den politiska diskussion som rör 
reglering av teknikutvecklingen i yttrandefrihetslagstiftningen (YFK) och 
tryckfrihetslagstiftningen (TF). I uppsatsens inledning uppmärksammas det stora 
samhälleliga och mediala intresset för den samtida och framtida hanteringen av 
teknikutvecklingen, och då kanske främst av digital information. Synen på 
teknikutvecklingen fastställs som en av vår tids viktigaste demokratiska frågor, och att 
det är av vikt att överväga hur och med vilka begrepp vi förhåller oss till den då 
människor med vitt skilda sätt att bruka och tala om teknik förväntas lyda under samma 
lagstiftning. 
 
Studiens syfte var att utforska hur idéer och föreställningar om teknikutvecklingen som 
förekommer i förslag till den framtida svenska lagstiftningen med avseende på hur 
reglering av olika medieformer, Internet och yttrandefrihet, kan relateras till olika 
diskursiva perspektiv på teknikutveckling. Empiriskt fokus har varit att på ett rent 
språkligt och idémässigt plan undersöka hur ett antal begrepp och föreställningar 
konstituerar och konstitueras av väletablerade idéer om teknikutveckling och 
teknikneutralitet. Det empiriska material vi valde att analysera utgjordes av 
Yttrandefrihetskommitténs (YFK) delbetänkande SOU 2010:68, Ny 
yttrandefrihetsgrundlag? Yttrandefrihetskommittén presenterar tre modeller. 
 
För att vetenskapligt förankra syftet och analysmaterialet gav vi i avsnittet med tidigare 
forskning och litteraturgenomgång dels en juridisk bakgrund till empirin samt en 
generell översikt av den aktuella och potentiella svenska lagstiftningen, och dels 
relevant forskning om de diskursiva perspektiv vi använder i analysen av den diskursiva 
praktiken.  
 
Som teori och metod användes Norman Faircloughs kritiska diskursanalys, vilket 
manifesteras i vårt bruk av Faircloughs tredimensionella modell innehållande 
dimensionerna text, diskursiv praktik och social praktik. Dimensionerna fungerade som 
utgångspunkt för studiens frågeställningar, som följer nedan: 
 
● Vilka föreställningar och idéer om teknikutvecklingen identifieras i de passager 

i empirin där begreppen teknikneutral, teknikoberoende, teknikberoende och 
medieberoende förekommer, samt i de passager som konkret diskuterar 
teknikutveckling? 

 
● På vilket sätt konstituerar och konstitueras föreställningarna och idéerna i 

empirins begrepp av den teknikdeterministiska diskursen samt den 
teknikinstrumentalistiska diskursen? 

 
● I vilka sociala och politiska kontexter blir diskussionen om teknikens eventuella 

neutralitet någonting nödvändigt alternativt någonting problematiskt? 
 
I dimensionen Text analyserades textens egenskaper och formella drag genom att se på 
vilka ordval, teman, resonemang och idéer som förekommer i texten. I dimensionen 
Diskursiv praktik analyserades produktions- och konsumtionsprocesser som kan 
relateras till texten. Detta gjordes i första hand genom den teknikdeterministiska 
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diskursen, där teknikutveckling ses som den främsta orsaken till social, historisk och 
psykologisk förändring, och den teknikinstrumentalistiska diskursen, där 
teknikutveckling ses som uteslutande styrd av sociala faktorer och kulturella, 
ekonomiska och politiska omständigheter. I dimensionen Social praktik kopplades 
diskussionen om neutralitetsbegreppet till en bredare social och politisk kontext som 
innefattar den kommunikativa händelsen. Den omedelbara sociala praktiken utgjordes 
av YFK samt av samhälleliga och politiska incitament som direkt eller indirekt 
efterfrågat och motiverat arbetet med att förändra grundlagsstiftningen. 
 
Resultatet av textanalysen visar att kommittén fortlöpande beskriver tekniken och 
teknikutvecklingen genom användning av liknelser eller särskilt betydelseladdade 
uttryck. De mest pregnanta beskrivningarna som identifierats genom textanalysen ger 
föreställningen om teknikutvecklingen som en accelererande och explosiv kraft, en 
jokerfigur och ett komplext problem som oberäkneligt och utan förvarning förändrar de 
samhälleliga och lagstiftningsmässiga förutsättningarna, samt utmanar samhällets 
invärtes politiska, sociala och kulturella motsättningar. Av detta drog vi slutsatsen att ett 
möjligt motiv till ovan beskriva föreställningar är att genom dem öka incitamenten för 
att lösa de problem som teknikutvecklingen utövar på lagstiftningen, som en följd av 
kommitténs uppdrag. Textanalysen påvisar även hur analysbegreppen för att 
understryka den vokabulära och idémässiga rörelsen från ett lagstiftningsmässigt 
beroende till ett oberoende och neutralt tillstånd, vilket konstituerar föreställningen om 
den massmediala människan som tar kontroll över teknikutvecklingen. 
 
Resultatet av analysen av den diskursiva praktiken visar att den teknikdeterministiska 
diskursen konstitueras i de textpassager som gestaltar teknikutvecklingen, eftersom de 
innehåller beskrivningar av den som särskilt levande och accelererande under en egen 
logik och egna regler, som någonting som fungerar utanför våra sociala, politiska och 
kulturella kontexter. Den teknikinstrumentalistiska diskursen konstitueras i de 
textpassager som redogör för politiska tillämpningar för att reglera teknikutvecklingen, 
då dessa framhåller lagstiftningens inneboende potential att kontrollera och förekomma 
teknikutvecklingens framfart, som en förlängning av människans vilja och behov. 
Tillämpningspassagerna innehåller även den instrumentalistiska tanken att tekniken är 
ett instrument vars samhällspåverkan får olika resultat beroende av vilka motsättningar 
som utkämpas i samhället. Förekomsten av teknikinstrumentalistiska föreställningar kan 
ses som idealistiska, parallellt med att de teknikdeterministiska föreställningarna ger en 
något mörkare bild av historien och samtiden.  
 
Resultatet av analysen av den sociala praktiken visar att diskussionen om teknikens 
eventuella neutralitet är nödvändig för att tillmötesgå de politiska incitament som ligger 
till grund för empirins tillblivelse, samt för att uppnå den önskade regleringen. En 
relevant handlingsfaktor är att jämställa regleringen av teknikens särskilda egenskaper 
och på så vis uppnå teknikneutralitet, vilket riskerar att kringgå eller släta över 
skillnader i yttrandeformer relaterade till tekniskt användande. I en samhällelig kontext 
motiveras neutralitetsdiskussionen av de massmediala reaktionerna och ambivalensen 
över vart teknikutvecklingen ‘är på väg’. Neutralitetsbegreppet fungerar som en 
nödvändig symbol för överläget i relationen mellan teknikanvändaren och 
teknikutvecklingen, samt för Lösningen av lagstiftningsproblemen. Symbolen får en 
dubbel laddning då begreppet både är (i den mening begreppet tillskrivs vissa 
egenskaper såsom flexibilitet, enkelhet och hållbarhet), och samtidigt inte är (i den 
mening neutraliteten framhålls som ett icke-tillstånd, ett neutrum). Den problematik 
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som går att skönja bör relateras till sättet som vissa föreställningar och idéer ges uttryck 
för i debatten, snarare än till faktumet att debatten överhuvudtaget förs. De politiska och 
sociala kontexter som berörs av delbetänkandet påverkas av kommitténs externa kritik 
och interna oenigheter, i fråga om trovärdighet och positionering. Förekomsten av 
idémässiga och kommunikativa spänningar i produktionsförhållandena bakom empirin 
kan ses som problematiskt. 
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