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Abstract 

The purpose of this study is to analyze how Swedish media framed free speech after the terrorist 

attack against Charlie Hebdo, that took place in Paris of 2015. The goal is to outline the 

arguments in the debate and by that give an description of the framing made by the media.    

This study used a framing analysis where a set of articles was conducted for deeper 

investigation. A thorough reading  was used to outline how the different frames were structured 

in the texts and how the framings could look like in relation to two different sides of the debate. 

A framework of questions was implemented to help study the articles and categorize how free 

speech was being framed.     

The findings of this study was that there is a wide debate where it is possible to see both of the 

different frames. There was no position of the debate that was dominant, it was a rather diverse 

framing from the different articles. It was possible to recognize clear arguments from the two 

sides of the debate, as well as a mixture of the two frames being most commonly used to frame 

free speech after the terrorist attack against Charlie Hebdo.    
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Inledning 
Enligt FN:s  konvention om mänskliga rättigheter så innebär yttrandefrihet rätten "att utan 

ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom 

varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser" (Regeringskansliet, 2012). 

Yttrandefrihet kan i dagens liberala demokratier ses som en fundamental rättighet för 

demokratins välmående och funktion  (Carlsson and Weibull, 2017: 253).  

Frågor som berör yttrandefriheten är ofta uppe för debatt där det diskuteras om hur den på bästa 

sätt ska förstås (Colbjørnsen, 2017: 165-166). Något kan ses som den liberala demokratins 

utmaning när det kommer till yttrandefrihet är hur man ska balansera individens rättigheter att 

tala fritt mot tal som kan ses som skadefulla (Bleich, 2011: 1-4).  

Debatten kring yttrandefrihet har en tandens att öka vid vissa speciella tillfällen, olika typer av 

händelser gör att omfånget på debatten ökar och frågan aktualiseras. Ett exempel på en sådan 

händelse som gett gnista till debatten är terrorattentatet i Paris 2015 som skedde mot Charlie 

Hebdo. (Colbjørnsen, 2017: 166).  

Charlie Hebdo är en fransk satyrisk veckotidning, beryktad för att ha drivit med islam, bl.a. 

genom att ha publicerat Muhammadtecknigarna. Den 7e januari 2015 blev de utsatta för ett 

terrorattentat där tungt beväpnade män tagit sig in och mördat totalt 12 personer på tidningens 

redaktion (“Charlie Hebdo - Uppslagsverk - NE.se,”).  

Yttrandefrihetsdebatten är återkommande i medierna, det finns dock vissa händelser som väcker 

ett större intresse för frågan. Dessa händelser är ofta inte planerade och kan få individer att 

reflektera över saker som de är missnöjda med. Detta leder ofta till en ökad diskussion där 

människor har ett behov av att vilja uttrycka sitt missnöje. Den här typen av händelser kan kallas 

”critical moments” och dessa händelser kan spela en viktig roll i det sociala livet då de väcker 

en debatt och tvingar fram reflektioner angående olika frågor (Boltanski and Thévenot, 1999: 

359-360).  

Det som hände vid Charlie Hebdo kan ses som ett ”critical moment” som i sin tur ökade 

debatten rörande yttrandefrihet och ledde till att omfånget på mediernas rapportering om 

yttrandefrihet ökade perioden efter attentatet (Colbjørnsen, 2017: 176). 

Vare sig medierna vill eller inte så kvarstår det faktum att de kan utöva en avsevärd påverkan 

över människor i form av vilken information som rapporteras (Strömbäck, 2009: 114). Hur 
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mediernas rapportering ser ut kommer påverka hur olika saker uppfattas. Genom att utelämna 

eller att fokusera på vissa delar av ett problem så kan det ha en påverkan på hur människor 

uppfattar något (ibid: 119).  

Mediernas val av hur yttrandefrihet rapporteras kan ha en betydande påverkan på hur frågans 

centrala innehåll uppfattas av allmänheten. Eftersom medierna har denna påverkan på hur 

verkligheten uppfattas så blir det viktigt att studera hur medier framställer vissa fenomen. 

Eftersom yttrandefrihet är en central del av den liberala demokratin och kan, som tidigare 

nämnt, ses som en fundamental rättighet så är det viktigt att också undersöka dess framställning 

i medier. 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur yttrandefrihet framställdes av svensk media efter 

attentatet som skedde mot Charlie Hebdo. Studien är av beskrivande karaktär och avser därför 

att ge en beskrivning på hur yttrandefrihet gestaltades under en 14 dagars period efter attentatet. 

Frågeställningen lyder: Hur gestaltades yttrandefrihet av svenska medier efter attentatet mot 

Charlie Hebdo i Paris 2015? 

Disposition 

Jag avser att ge läsaren en genomgång av det upplägg jag har i uppsatsen, detta för att underlätta 

och förklara hur jag valt att genomföra denna studie. Jag har tidigare presenterat bakgrund och 

studiens syfte. I kapitel två kommer jag presentera tidigare forskning inom området och vilka 

teorier som använts i denna studie. I metodkapitlet kommer jag gå igenom upplägget för hur 

jag genomfört studien och vilken metod jag använt. Jag kommer även presentera material och 

mitt tillvägagångsätt för att operationalisera det jag undersöker. I analysen har jag för avsikt att 

använda mig av mina teorier för att ge en förklaring till hur debatten sett ut och kategorisera de 

olika artiklarna. Avslutningsvis så kommer jag att presentera mina slutsatser och besvara min 

forskningsfråga.  
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Teori- & diskuranknytning 
 

Jag kommer inledningsvis presentera tidigare forskning inom området, detta för att visa vad 

tidigare forskning kring yttrandefrihetens gestaltning kommit fram till. Jag har även tagit hjälp 

av tidigare forskning för att identifiera hur yttrandefriheten kan gestaltas.  

 

Tidigare forskning    

Tidigare forskning av yttrandefrihetens förekomst har visat att gestaltningar har en central roll 

i hur man uppfattar fenomenet. Det finns olika sätt att gestalta yttrandefrihet och 

undersökningar som gjorts har kommit fram till att gestaltningen har en påverkan på hur den 

uppfattas. 

Om ett problem eller en fråga presenteras som problematisk för allmänheten eller kränkande 

mot individer så har det visat ha betydelse för hur man uppfattar yttrandefriheten. Om man 

gestaltar exempelvis ett problem som att det stör den allmänna ordningen eller är kränkande 

mot människor så har man sett att toleransen för yttrandefriheten är lägre än om problemet 

presenterats som en fråga om yttrandefrihet. Det har alltså betydelse för hur yttrandefrihet 

presenteras i relation till ett problem. Man har sett att olika gestaltningar kring yttrandefrihet 

har en effekt på hur viktig rättigheten uppfattas vara  (Kimble and Wiener, 2016; Nelson et al., 

1997). 

Studier som har gjorts på yttrandefrihetens förekomst och gestaltning i media efter ”critical 

moments” har visat att debatten ökar och att det då förekommer olika typer gestaltningar i form 

av ”absolutists” och ”consequentialists”. Sättet som yttrandefrihet presenteras har tagit olika 

former där man fokuserar på olika saker av vad som ses som det centrala problemet kring 

yttrandefrihet (Colbjørnsen, 2017). 

De två olika sidorna av debatten, ”absolutist” och ” consequentialist” är gestaltningar som båda 

har varit återkommande. Dessa gestaltningar har både varit förekommande likaväl som en 

blandning av de två, där båda gestaltningarna används (ibid).  

Yttrandefrihet har alltså presenteras utifrån huvudsakligen två stycken olika sidor av spektrumet 

i form av dessa två olika gestaltningar. Man har sett att debatten antingen presenterat 

yttrandefrihet som en absolut rättighet eller där man fokuserat på vilka konsekvenser som blir 

till följd av yttrandefriheten (ibid). Dessa två olika sidor av debatten har jag nämnt till 

konsekvens- samt absoluta argument för yttrandefrihet.  
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Teori 

 

Jag kommer börja med att presentera gestaltningsteorin. Denna teori visar hur medier kan 

gestalta samma verklighet på olika sätt och används pga. den centrala roll den spelar när man 

studerar medier.  

De andra två teorierna som jag kommer presentera är de olika sidorna av 

yttrandefrihetsdebatten, konsekvens- samt absoluta argument, alltså det man vid tidigare 

forskning såg vara hur yttrandefriheten i media gestaltades. Jag kommer ge en beskrivning av 

dessa två sidor, detta för att kunna identifiera argumentationerna i artiklarna och därav sedan 

kategorisera dem utifrån de olika gestaltningarna. 

Gestaltningsteorin 

Claes H. De Vresse (2012) skrev att en vanligt förekommande definition är Robert M. Entmans 

(1993) som skrev att gestalta är att ”select some aspects of a perceived reality and make them 

more salient in a communicating context”(Entman, 1993: 52). Denna definition ligger också i 

linje med många andra forskares definitioner (Vreese, 2012: 356) och även med den 

definitionen som De vresse själv ger ”a frame is an emphasis in salience of different aspects of 

a topic” (Vreese, 2005: 53).  

Gestaltningsteorin kan ses vara en av de viktigaste teorierna relaterat till den politiska 

kommunikationen och mediernas makt. Teorin handlar om hur olika gestaltningar av 

verkligheten kan framställas på olika sätt och beroende på hur verkligheten gestaltas så kommer 

det att ha en påverkan på hur den uppfattas. Beroende på vad som framställs som centralt och 

viktigt så ämnar teorin framställa vad mediernas egentliga innehåll betyder (Strömbäck, 

2009:118-119). Själva ramen, alltså gestaltningen, kan uppfattas som en viss typ av förklaring 

gjord för att binda samman en rad olika händelser och ge dem mening (Gamson and Modigliani, 

1989: 3).   

I den miljö vi befinner oss så strävar ofta människor efter att skapa mening av olika händelser 

och gestaltningen är central för hur något uppfattas. När vi kommunicerar så måste vi gestalta 

verkligheten, detta gäller inte bara människor emellan men även för politiker och journalister. 

När medier rapporterar så gör de det på ett begränsat format, som en konsekvens av detta så 

måste journalister och redaktioner göra val av vad de ser som det essentiella när de rapporterar 

pga. formatets begränsning. Oavsett om det som väljs ut är medvetet eller inte så är det med 

hjälp av vad vi får rapporterat som vi skapar en bild av vad som hände. (Strömbäck, 2009:119-

120).  
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Jesper Strömbäck presenterar, i boken ”Makt, medier och samhälle: en introduktion till politisk 

kommunikation” (2009), exempel för att förstå gestaltningsteorin. Ett exempel är hur 

svenskarnas inställning till USA:s attacker mot Afghanistan hösten 2001 hade framställts av 

Expressen och Dagens Nyheter (DN). Efter opinionsundersökningar så hade, enligt DN, 69% 

av svenskarna varit för attackerna, medan i Expressen skrev man att 49% var emot. Skillnaderna 

i svaren berodde på att frågeformuleringarna hade gestalts olika, som konsekvens av detta så 

blev resultaten olika. Ett annat exempel är hur ett glas kan beskrivas vara antingen halvfullt 

eller halvtomt, ”medierna beskriver inte verkligheten som den är; medierna (re)konstruerar och 

gestaltar verkligheten” (Strömbäck, 2009: 122), gestaltandet av glaset som halvfullt är implicit 

att det inte behöver fyllas på till skillnad från ett halvtomt glas. 

 

Absoluta argument för yttrandefrihet 

Det finns en problematik i att identifiera var man ska dra gränser för vad som kan ses som ”hate 

speech”, alltså tal som borde förbjudas (Heinze, 2006: 555-556) och att börja dra gränser skulle 

både problematisera för de som vill uttrycka sig om något ämne som är censurerat, likaväl för 

publiken som skulle fråntas möjligheten att få höra olika argument och därefter skapa sig en 

uppfattning om vilket som är bäst (Miles, 2012: 230). Om man bestämmer att man måste 

begränsa yttrandefriheten så betyder det också att man måste dra gränser för vad som ska tillåtas 

och förbjudas. Risken med en inkonsekvent lagstiftning blir alldeles för stor och vissa saker 

skulle förbjudas medan likartade saker skulle vara tillåtna. Det måste alltså göras bedömningar 

som skulle kunna vara felaktiga, något som är kontroversiellt men inte hotfullt skulle kunna 

förbjudas om man lagstiftar mot vissa typer av tal (Heinze, 2006: 555-556).  

Intellektuella dygder som insikt, klokhet och gott omdöme (“Aristoteles - Uppslagsverk - 

NE.se,”) är kvalitéer och styrkor som J.K. Milles (2012) tar upp och kallar för ”intellectual 

virtues”. En person måste ge någon typ av åtanke till dessa dygder för att kunna utvecklas och 

blomstra, detta är inte är möjligt om censur förekommer då den kan komma i vägen för 

människors möjlighet att utveckla dessa dygder. Om man verkligen vill utveckla svar och 

komma till botten av frågor så måste det finnas möjlighet att ta del av båda sidorna utan att 

något har förbjudits (Miles, 2012: 225-227).  

Milles tar även upp ett exempel i sin text för att förklara förlusten av att förbjuda vissa typer av 

åsikter. I exemplet tar han upp en man vid namn Oliver, han driver en hemsida som propagerar 

emot samkönat äktenskap. En kvinna vid namn Sue stöter på denna hemsida och blir förskräckt 
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över de åsikter som uttrycks på hemsidan. För att Sue ska kunna argumentera emot måste hon 

ha möjlighet till ”critical attention”, detta menat att hon måste ha tillgång till de bästa 

motargumenten mot hennes ståndpunkt. Hon måste även ha tillgång till ”critical adjustment”, 

detta innebär att hon kan lära sig från motargumenten och korrigera sina argument för att bättre 

bemöta de bästa motargumenten. Sist, ”critical exposition” vilket betyder att hon förstår 

felaktigheten i Olivers position, även positioner som är värre (om de existerar). Om det skulle 

vara förbjudet för Oliver att uttrycka dessa åsikter så skulle censuren leda till att han inte öppet 

kan uttrycka dessa åsikter och därmed antagligen inte heller stöta på motargument från andra 

sidan spektrumet. Förutom Olivers förlust så händer samma sak för Sue som inte kan bemöta 

åsikter som dessa. På det stora hela kan konsekvenserna bli ännu större, då kommande 

generationer möjligtvis kommer ha svårt att argumentera emot åsikter som Olivers med goda 

argument. Argumenten från kommande generationer kommer då inte vara presenterade med 

underlag för vad de säger, mer än att det Oliver säger är fel. Genom att inte ha utsatts för dessa 

argument eller ha kunnat involvera sig i diskussion kommer dessa ”intelectual virtues” minskas 

(Miles, 2012: 224-230). 

Sammanfattningsvis kan man säga att det här typen av argument ser på yttrandefrihet som något 

som har ett värde i sig. Det kommer vara svårt att dra gränser för hur begränsningar ska se ut 

vilken är en anledning att inte göra det alls, även de implikationer som finns när man börjar 

censurera olika typer av åsikter blir ett hot mot värden som tillkommer yttrandefrihet som 

exempelvis ”intelectual virtue”.  

 

Konsekventargument för yttrandefrihet  

”Marketplace Theory” är en teori som kan dateras tillbaka till John Stuart Mill (Heinze, 2006: 

553) och Mills klassiska verk ”On Liberty” är ofta relaterat till denna teori (Baker, 1993:3). På 

en marknadsplats av idéer så kommer de bästa idéerna ”segra”, efter att ha genomgått en debatt 

där åsikter fritt kan uttryckas så kommer de bästa argumenten att vara mest framträdande då 

ignoranta uttalanden inte kommer klara sig igenom debatter och därmed inte heller kunna stå 

emot olika motargument (Heinze, 2006: 553). Värdet för yttrandefrihet ligger inte i individens 

liberala intressen utan för vilka positiva konsekvenser för samhället som blir till följd av 

yttrandefrihet. (Baker, 1993: 3), det är också därav konsekvenserna som är viktiga. Om man 

genom att ha vissa begränsningar på yttrandefirheten bättre skulle komma fram till sanningen 

så skulle man kunna argumentera för att ha begränsningar, då det gynnar sanningen, 

konsekvenserna blir därmed bättre (Heinze, 2006: 553).   
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De liberala demokratiernas förmåga till att upprätthålla fred är en annan anledning till varför 

man ska ha yttrandefrihet. Genom att kunna garantera människors rätt att föra diskussioner utan 

att riskera att råka ut för våld så kan demokratier uppehålla freden (Heinze, 2006: 553). Igen så 

kan detta sätt att se på yttrandefrihet kopplas till dess förmåga att skapa bra konsekvenser, i 

detta fall till fred. Om det istället varit så att fred bättre hade främjats genom att begränsa tal så 

kan man argumentera för att tal borde begränsas (ibid).  

Om vi ser på yttrandefrihetens främsta förmåga som att skapa goda konsekvenser, det finns då 

enlig Robert P. George (1995) inte någon anledning att inte förhindra vissa typer av tal. Enligt 

George (1995) så skulle vi kunna förbjuda vissa typer av tal om de inte främjar något gott, i 

samma utsträckning skulle vi kunna förbjuda tal om förbudet i sig skulle leda till bättre 

konsekvenser än själva talet.  

Sammanfattningsvis så kan alla dessa olika typer av argument ses ligga i linje med 

konsekvensargument för yttrandefriheten, det är inte yttrandefrihetens värde i sig utan dess 

konsekvenser som är relevanta. Värdet kommer från konsekvensen som ofta är 

yttrandefrihetens förmåga att främja demokrati och sanning (Alexander, 2005: 127), men om 

begränsningar kan göras för att bättre främja de positiva konsekvenserna så ska de också göras.   
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Metod och design 
 

Kvalitativ analys 

Jag kommer använda mig av en kvalitativ textanalys, denna metod används för att på ett 

djupgående sätt studera texters innehåll. Kvalitativa textanalyser lämpar sig ofta bra i 

meningsskapande processer för att förstå olika fenomen. Ett exempel kan vara ”flyktingkris”, 

det är inte givet vilken mening det har, det blir bundet till i vilken kontext och hur det uttrycks 

som ger mening till fenomenet. (Esaiasson et al., 2017: 211). Jag anser att den kvalitativa 

metoden lämpar sig bäst för att besvara min frågeställning. För att verkligen förstå gestaltningen 

kring yttrandefrihet så har jag behövt sätta mig in i ämnet för att sedan förstå hur debatter och 

argument kan se ut. För att verkligen kvalitativt förstå de artiklar jag valt så blir det genom att 

granska dessa texter som ger mig möjlighet att besvara min frågeställning.  

 

Urval 

För att undersöka hur gestaltningen har sett ut i svenska medier så har jag gjort ett urval av 

artiklar från både tryckt kvälls- och dagspress. För att välja vilka tidningar som ska ingå i 

undersökningen så har jag utgått från storleken på tidningarna med flest antal läsare och valde 

utifrån det de två största kvällstidningarna respektive de två största dagstidningarna. Valet blev 

därav Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet (SvD) och Dagens nyheter (DN) 

(“Faktasamlingen Svenska mediehus | TU”).   

Utöver att jag både tagit med de största tidningarna så har valet även varit influerat av 

tidningarnas politiska inriktning. Jag får nu en spridning på politiska inriktningar med 

Aftonbladet som socialdemokratisk (“Aftonbladet - Uppslagsverk - NE.se,” 7/5-18), dagens 

nyheter som oberoende liberal (“Dagens Nyheter - Uppslagsverk - NE.se,” 7/5-18.), Expressen 

som liberal (“Expressen - Uppslagsverk - NE.se,” 7/5-18) och SvD som obunden moderat 

(“Svenska Dagbladet - Uppslagsverk - NE.se,” 7/5-18). Jag hoppas därav också få en bild av 

svensk media och anser med den spridningen av politiska inriktningar så kommer jag inte få en 

vinklad bild av hur yttrandefrihet kan gestaltas.  

För att hitta vilka artiklar att analysera så har jag använt mig av mediearkivet Retrivers databas. 

Jag använde mig där av sökningsfrasen ”yttrandefrihet” och valde sedan ut artiklar av 

argumenterande natur i from av krönikor, ledare, debatt osv. Detta för att kunna se hur 

argumentationen kan se ut och för att den här typen av artiklar verkligen möjliggör att kartlägga 

en gestaltning av yttrandefriheten.  
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Avgränsning 

Jag har gjort en avgränsning på antalet olika tidningar och hur många artiklar jag valt att studera 

från varje tidning. Jag gjorde avgränsningen till tolv stycken artiklar, där tre stycken artiklar 

från respektive tidning valts ut. Motivationen till antalet artiklar har gjorts pga. tidsramen jag 

arbetar inom. Om antalet artiklar skulle bli för många så skulle tidspressen leda till en sämre 

bedömning av artiklarna och jag anser därför att tolv stycken artiklar är ett rimligt antal för att 

jag ska kunna göra en ordentlig bedömning av mediers gestaltning av yttrandefrihet. Desto fler 

artiklar, desto mindre tid kommer kunna läggas på varje artikel och skulle kunna resultera i en 

sämre bedömning av varje artikel.  

En avgränsning har även gjorts till hur lång tidsperiod jag valt för att välja ut artiklarna. För att 

kunna ge en beskrivning av hur yttrandefriheten gestaltades efter Charlie Hebdo-attentatet så 

valde jag att samla in artiklar som publicerades mellan 7/1- 21/1-2015. Mitt urval av artiklar 

har alltså varit under den bestämda perioden på två veckor efter attentatet. Jag valde just två 

veckor för jag ansåg att det var en rimlig period för att artiklarna skulle vara relaterade till 

händelsen likaväl en tillräckligt lång period för att hitta antalet artiklar jag haft som avsikt att 

undersöka.   

 

Operationalisering 

Det finns ingen konsensus om hur man ska gå tillväga när man gör själva undersökningen av 

hur media gestaltar något. Ett tillvägagångsätt har varit att avstå från att använda sig av färdiga 

ramverk innan man påbörjar studien, utan man ser snarare till hur olika gestaltningar 

uppkommer under undersökningens gång. Detta tillvägagångssätt har dock kritiserats på flera 

plan, bl.a. för man ansett att det varit för svårt att replikera då det skulle vara beroende på hur 

materialet uppfattas av den som utför undersökningen. Ett annat tillvägagångssätt har varit att 

man skapar ett tydligt ramverk innan studien där man visar hur och vad man letar efter innan 

studien genomförs. Debatten har lutat åt att man ska använda klara ramverk och hur man ska 

gå tillväga innan man gör analysen av texterna (Vreese, 2005: 53).   

 

De Vresse (2005) presenterade olika typer av ramverk för hur undersökningen av gestaltningar 

kan gå till. Det finns ramar utformade för att undersöka specifika händelser eller ämnen, dessa 

kallas för ”issue-specific frames”. Sen finns det bredare ramverk som inte följer en viss linje 

för ett specifikt ämne utan går att applicera på olika ämnen och inte endast för specifika 

händelser, dessa kallas för ”generic frames” (ibid: 54). I min analys så kommer jag utgå från en 
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”issue-specific frame” där jag använder mig av ett ramverk av frågor som jag ställer till texterna 

under läsningens gång. Utifrån detta kommer jag sedan att identifiera hur gestaltningen såg ut 

och kategorisera artiklarna utifrån dess gestaltning.    

 

Hur man identifierar och operationaliserar förekomsten av olika gestaltningar har varit omtalat 

och som tidigare nämnt så finns det ingen direkt konsensus över hur man ska gå tillväga, 

forskare har dock argumenterat för att man ska ha en klar definition på gestaltningarna som 

man ämnar studera (Vreese, 2005: 53-54). Jag har därför identifierat vad det är jag letar efter 

och hur dessa kan identifieras i artiklarna som undersöks. De Vresse summerar forskares syn 

på vad en gestaltning är till ”specific textual and visual elements or ‘framing devices’. These 

elements are essentially different from the remaining news story which may be considered core 

news facts.” (Vreese, 2005: 54). Det är också detta jag kommer leta efter, alltså det som jag 

anser vara specifika element av de olika gestaltningarna.  

 

Utifrån tidigare forskning så har jag presenterat två olika  gestaltningar av yttrandefrihet och 

med hjälp av dessa så kommer jag att beskriva hur respektive artikel förhåller sig till dessa 

gestaltningar. Jag har därför skapat ett ramverk av frågor som jag ställer till artiklarna när jag 

läser dem. Jag kan då fokusera på en specifik aspekt av artiklarna och sedan därefter 

kategorisera artiklarna utifrån dess gestaltning.     

Esaiassons et. al. (2017) föreslår i boken ”Metodpraktikan” ett antal frågor som kan ställas till 

texter vid användning av, vad de kallar, ”framinganalys”. Jag har dragit inspiration från dem 

vid utformningen av mina frågor.  

1. Hur presenteras problematiken kring yttrandefrihet? 

2. Vilka aktörer presenteras och hur ställs de gentemot yttrandefrihet? 

3. Vad presenteras som orsaken till problematiken kring yttrandefrihet? 

4. Vilka åtgärder kan tas för att lösa problemet?  

Med dessa frågor ämnar jag kunna identifiera journalisternas gestaltning av yttrandefrihet och 

möjliggör en kategorisering av de olika artiklarna.      

Jag anser nu att jag har ett tydligt tillvägagångsätt för hur jag ska identifiera de olika 

gestaltningarna. Jag kommer systematiskt ställa dessa frågor till artiklarna jag ämnar analysera, 

detta för att kunna identifiera den generella debatten, viktiga komponenter och kategorisera hur 

yttrandefrihetens gestaltning såg ut.  



14 
 

Frågorna kommer alltså användas som ett hjälpmedel för att analysera texterna. Jag kommer att 

läsa varje artikel flera gånger, var gång så kommer jag att fokusera på en av de frågor och sedan 

identifiera hur yttrandefrihet framförs. Vid nästa läsning så kommer jag fokusera på nästa fråga 

osv. Detta kommer göras med varje artikel, något som tillåter mig att vid läsning av respektive 

artikel fokusera på samma saker och utifrån det sedan identifiera de olika gestaltningarna.  

Efter att ha svarat på frågorna och identifierat gemensamma teman och hur de förhåller sig till 

teorierna, alltså var i debatten de placerar sig, så har jag konstruerat ett analysschema där jag 

kan placera in de olika artiklarna. Detta analysschema är till för att kunna kategorisera 

artiklarna. Det ger även en tydligt översiktlig bild över alla artiklarna och var på analysschemat 

varje artikel placerar sig med hjälp av citat från respektive artikel. 

Med hjälp av ramverket av frågor samt analysschemat så tror jag att resultatet av studien 

kommer bli tydligare och lättare för andra forskare att replikera med näst intill samma resultat. 

Frågorna som jag ställer till texterna visar hur jag gått tillväga vid analysen för att identifiera 

de olika positionerna. Analysschemat ger sen också en tydlig bild av hur respektive artikel 

placerar sig i relation till de absoluta- samt konsekvensargumenten. Med hjälp av resultaten 

från frågorna som ställdes till artiklarna så ämnar jag identifiera de olika gestaltningarna och 

med citat från respektive artikel pricka in artiklarna i analysschemat.   

Analysschema: 

Artiklar Absoluta argument Konsekvensargument 

Artikel 1   

(se bilaga 1) 

Analysschemat har varit som hjälpmedel för att tydligt visa hur jag placerat respektive artikel 

och kommer med hjälp av citat från respektive artikel visa hur yttrandefrihet presenterades. Det 

färdiga analysschemat går att hitta under Bilaga 1.   

Metodkritik 

En forskare som söker svaret på samma fråga som jag gjort och använder sig av samma verktyg 

ska i princip komma fram till samma resultat. Det ska alltså vara oberoende av vem som 

genomför studien. Det kan vid en kvantitativ studie vara enklare att efterleva dessa krav om 

forskaroberoendehet då analys– eller mätinstrumenten ofta är ”enklare”, som t.ex. 

standardiserade frågor. Till skillnad från en kvantitativ studie så kan dessa mätinstrument som 

konstrueras ofta vara svårare att användas för att få samma resultat vid en kvalitativ studie 
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(Esaiasson et al., 2017: 25-26). I denna studie så kommer det ingå en viss personlig tolkning av 

artiklarna när dessa  analyseras, något som inte går att undvika. Jag anser dock att med de 

mätinstrument jag konstruerat och använt mig av tar sig runt detta problem på bästa sätt.        

Den typen av ”issue-specific frame” jag använt mig av kan vara bra för att kunna gå på djupet 

och få en hög förståelse för vad man studerar. Det här kan dock också vara ett problem i sig och 

något som De Vresse (2005) kallar för ”issue-sensitivity”, vilket innebär att resultaten man får 

kan vara svåra att generalisera och använda för att göra jämförelser. Det kan även resultera i att 

forskare använder sig av nya gestaltningar inför varje ny undersökning och därmed alltför 

enkelt hittar underlag för vad det söker efter i texterna (Vreese, 2005: 55). Sett till den mängd 

artiklar jag använt, likaväl som typen av ”issue-specific frame” leder till att det kan vara svårt 

att generalisera resultaten och något som man måste ha i åtanke när man drar slutsatser efter 

studiens analys.  
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Resultat och analys 
 

Jag kommer här visa resultaten och för att göra det så enkelt som möjligt att följa av hur jag 

identifierat de olika gestaltningarna i artiklarna så kommer jag gå igenom var artikel för sig.  

Jag kommer i varje artikel med hjälp av citat presentera hur artiklarna gestaltade yttrandefrihet.  

Artiklar 
 

Artikel 1: Det är skillnad på att kritisera en idé och att vända sig mot enskilda (Åsbrink, 2015) 

Den första artikeln visade upp gestaltningar från de två olika sidorna, man kunde både se 

konsekvens- samt absoluta argument. 

Absoluta argument:  

Yttrandefriheten presenteras som problematiskt för de som känner sig kränkta, problemet är 

inte att hur människor känner utan att de är villiga att ta till våld för att stoppa material som kan 

uppfattas som kränkande. Detta blir då också ett problem för konstnärer av olika slag som 

antingen måste självcensurera eller utstå hot och våld. 

 Åsbrink tar upp ett exempel där hon skriver om en seriestripp som kommer ut på nätet en gång 

i veckan, den handlar om Jesus och Mo och många människor har tagit illa upp av denna 

seriestripp. Åsbrink skriver ”Den brittiske tecknaren bakom serien måste gömma sig bakom 

extrema säkerhetsåtgärder på grund av döds- och hackerhot från kränkta människor”. Problemet 

är alltså de som vill sätta stopp för dessa typer av verk och med hjälp av hot och våld hoppas 

på att skrämma människor till att avstå från att göra dessa typer av verk.  

Det som Åsbrink nämner som de kränkta har ingen rätt att, med hjälp av hot, våld, eller att 

inskränka på lagar, försöka stoppa det som kan uppfattas som kränkande. Den anonyme 

tecknaren till Jesus och Mo sa att ”Den grad av kränkthet människor känner, är precis den 

mängd de förtjänar”, något som Åsbrink ser som viktiga ord i dessa tider. Vi kan här se hur de 

absoluta argumenten är framträdande i form av att inte se till konsekvenserna av att utnyttja 

sin yttrandefrihet och att människor känner sig kränkta är inget som man kan ta i beaktning.  

Konsekvensargument: 

Den här artikeln har som nämnt visat upp gestaltningar från båda sidorna, det som gick att se 

var att det absoluta argumenten var mer framträdande. Det kom upp fler gånger och sett till de 
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frågor jag ställde till texten så var det mer centrala, det förekom dock konsekvensargument i 

form av hur Åsbrink tog upp exempel som att  ”Lagen om hets mot folkgrupp är demokratins 

försök att hantera två rättigheter samtidigt; yttrandefrihet och rätten att inte bli utsatt för hot. 

Det är bra”. Det kan alltså leda till bra konsekvenser med lagar som kan balansera rättigheter 

som yttrandefrihet och rätt att inte bli utsatt för hot. 

 

Artikel 2: Påstå inte att väst är i krig med islam (Buruma, översättning: Jonas Thente, 2015) 

Den här artikeln gestaltade yttrandefrihet med konsekvensargument. 

Problemet är att vi i väst efter ett sånt här terrorattentatet lätt betraktar islam som fienden, det 

är viktigt att vi inte gör det och Buruma skriver att ”Om vi efter förra veckans mord drar 

slutsatsen att islam befinner sig i krig med väst, så kommer jihadisterna att ha vunnit en stor 

seger”. Problematiken ligger alltså kring hur väst betraktar islam och det är viktigt att inte se 

islam som fienden. 

Buruma skriver att ”Ju mer muslimer i Europa känner sig fruktade, förskjutna och under 

belägring av den ickemuslimska majoriteten, desto sannolikare är det att de kommer att stödja 

extremisterna.”, det är därför viktigt att inte förskjuta muslimer och att vi borde ”välkomnar 

den fredliga majoriteten muslimer som våra allierade mot det revolutionära våldet, och möter 

dem som fullt ut jämlika medborgare, kommer våra demokratier att framstå som desto 

starkare”.     

Vi kan tydligt se hur konsekvensargumenten träder fram i form av att lägga mycket fokus på 

konsekvenserna och inte att yttrandefrihet är en absolut frihet. Med yttrandefrihet kommer ett 

visst ansvar och det är viktigt att vi handskas med dessa konflikter på rätt sätt, enligt Buruma 

är ”Demokrati, i väst eller var som helst, grundar sig i viljan att kompromissa, att lösa 

intressekonflikter fredligt inom lagens ramar”.  

 

Artikel 3: Absurt stöd från arabvärlden. Judar och muslimer utsätts varje dag. (Jakubowski, 

2015) 

Den här artikeln visade upp gestaltningar från båda sidorna av argumenten. 

Absoluta: 
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De absoluta argumenten var framträdande i hur viktig yttrandefrihet ansågs vara och som 

Jakubowski skriver om ”vikten av att slå vakt om yttrandefrihet, även till priset av att ens 

egna religiösa övertygelser ifrågasätts och till och med kränks”. Jakubowski anser att 

yttrandefriheten är en så pass viktig rättighet och måste därav prioriteras.    

Konsekvens: 

Konsekvensargumenten var inte lika framträdande men Jakubowski problematiserade kring 

vilka konsekvenser det kan få att inte skilja på islam och islamism, han skrev att ”Inte heller 

av grundlösa beskyllningar om "islamofobi" som riktas mot dem som vill skilja islam från 

dess avart, den militanta islamismen. Det främst ta offret för sammanblandningen mellan 

islamism och islam är muslimerna själva”. Här är tas det upp att konsekvenserna att inte våga 

debattera och beskylla för islamfobi inte kommer leda till något bra. Jag anser att det finns en 

viss blandning av de två gestaltningarna här. Jakubowski är tydlig med hur viktigt 

yttrandefrihet är, men tar här upp vad konsekvenserna kan leda till, det läggs där ett visst 

fokus på utfallet.   

 

Artikel 4: En svensk tiger (Gudmundson, 2015) 

I denna artikel så gick det inte att identifiera en gestaltning. Artikeln var mer av beskrivande 

karaktär där svenska mediers roll gentemot yttrandefrihet beskrivs, men inget direkt 

ställningstagande tas och gör då att gestaltningarna inte är så framträdande.  

 

Artikel 5: Enad front för yttrandefrihet (Küchler, 2015) 

I den här artikeln framgick det väldigt tydligt hur yttrandefriheten gestaltades som absolut. 

Küchler problematiserar kring politiker och journalisters roll gentemot yttrandefriheten. 

Yttrandefriheten borde vara en rättighet som inte ska kompromissas, det är viktigt att man 

försvarar den till varje pris och inte bara när det passar. 

Politiker föreslår lagar som kan hämma yttrandefriheten, Küchler skriver att ”År 2006 

föreslog så EU:s dåvarande justitiekommissionär Franco Frattini häpnadsväckande att 

europeiska medier skulle övertalas att skriva på en frivillig uppförandekod vad gäller 

rapportering om islam och religioner”, detta var relaterat till hur en satirskandal skulle kunna 

skada EU:s affärer. Küchler problematiserar kring detta, att yttrandefriheten försvaras så länge 
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det passar och problematiserade kring att ”yttrandefriheten bara var oberörbar så länge den 

inte störde EU-ländernas affärer”. 

Mediers roll tas upp i relation till hur de reagerar till lagar som vill inskränka på 

yttrandefriheten. Küchler skrev att ”Förslaget om en EU-uppförandekod för medier försvann 

dock in i glömskan - medier är sällan pigga på att hörsamma vare sig presidenters, 

Brysselhöjdares eller andra politikers aldrig så försiktiga förslag om att sätta munkavle på 

dem, frivilligt eller inte”. Det är viktigt att medier inte glömmer bort att försvara 

yttrandefriheten och det är, enligt Küchler ”tragiskt att det ska krävas bilder på två maskerade 

terrorister som skjuter omkring sig med automatvapen på en tidningsredaktion i en europeisk 

huvudstad för att yttrandefriheten ska ses som en absolut rättighet.” 

 

Artikel 6: Satiren -  det kraftfullaste av vapen (Karén, 2015) 

I den här artikeln så var det en tydlig blandning av gestaltningar från både konsekvens- & 

absoluta argument 

Att kränka och häckla är enligt Karén något som vi har rätt till men han skriver också om vilka 

konsekvenser som kan bli följd om vi utnyttjar denna rättighet. Karén skriver att Charlie Hebdo 

”Under åren har de hyllats av många för just detta, medan andra har fördömt dem, anmält dem 

och menat att de passerat alla anständiga gränser”. Här kan vi se hur Karén presenterar de olika 

sidorna, de som hyllar Charlie Hebdo för att ha utnyttjat yttrandefriheten samt de som ansåg att 

de gått för långt, alltså korsa dessa gränser skulle leda till dåliga konsekvenser.  

”Det är alls inte självklart att man ska häckla religioner […] Men alla sunda demokratier vilar 

på fundamentet att det är vår rätt att göra just detta”, skriver Karén. Istället för att endast 

fokusera på yttrandefriheten som en absolut rättighet eller på dess konsekvenser så gör Karén 

både och. Han konstaterar att vi i en demokrati måste ha yttrandefrihet, men han problematiserar 

ändå om vilka konsekvenser som kan bli en följd av den och säger därför att vi inte ska häckla, 

bara för att vi har rätt att göra det.  

 

Artikel 7: Kampen står mellan fascism och frihet (Al Naher, 2015) 

I den här artikeln går det inte heller att riktigt identifiera några gestaltningar. Al Naher tar mer 

upp hur viktigt det är att inte vända ryggen åt de som inte har yttrandefrihet. Al Naher skriver 
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”Vänd inte ryggen åt alla de människor som i dag offrar sina liv för yttrandefriheten. Alla som 

vill värna det fria ordet bör därför sträcka ut en hand till sina medmänniskor i Mellanöstern. 

Jag tror att det är bästa sättet att hedra minnet av de mördade tecknarna i Paris.” 

 

Artikel 8: Karikatyrerna lika fel som judevitsar (Rydberg, 2015) 

Den här artikeln har en tydlig gestaltning av konsekvensargument. 

Att tänja på yttrandefrihetens gränser har konsekvenser, detta är något som fokuseras på i denna 

artikel. Fokus hamnar inte på hur yttrandefrihet är en rättighet, utan vilka konsekvenser den har 

om den utnyttjas till att kränka och Rydberg är här tydlig med att hon inte är villig att göra vissa 

publikationer. ”Att säga att man inte vill publicera just dessa av Charlie Hebdos teckningar 

betraktas av vissa som att rättfärdiga morden på tidningens tecknare”, skriver Rydberg. Det här 

menar hon är problematiskt och att yttrandefriheten inte bara är till där för att häckla. 

Om man väljer att kränka så finns alltid en risk att fler blir kränkta än vad man hade förväntat 

sig. Charlie Hebdo var kända för att driva med islam och för att ha publicerat 

Muhammedkarikatyrer, om detta skriver Rydberg att ”publicering av dessa innebär att man 

kränker inte bara militanta islamister - utan även troende muslimer i största allmänhet”. 

Konsekvensen blir alltså att stora grupper kan kränkas om man tillåter eller gör visa typer av 

publikationer.  

Om någon exempelvis publicerar ett kränkande verk eller gör något som kan uppfattas som 

kränkande så kan det som sagt gestaltas olika. Den som gestaltar yttrandefrihet som en absolut 

rättighet skulle fokusera på hur det är någon rättighet att kunna kränka medan 

konsekvensargumenten fokuserar på vilka konsekvenser kränkningar kan ha. Rydberg gestaltar 

tydligt yttrandefriheten som en konsekvens och skriver att ”Den kränkte har åsiktsföreträde. En 

judisk vits ska dras av en jude. Och bögskämten är bögarna förunnade”. Rydberg lägger mycket 

fokus på vad konsekvenserna av vad vissa verk kan ha samt att vem som framför dem har en 

betydelse.    

 

Artikel 9:  Nu passar det (Linderborg, 2015) 

Absoluta argument är tydligast gestaltade men det går även att se vissa konsekvensargument. 
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Många i medierna har uttryckt sig som att stå bakom Charlie Hebdo och deras rätt att publicera 

vad de vill. Linderborg skriver att nästan alla medier har fördömt attentatet och ställt sig bakom 

de mördade journalisterna. Linderborg skriver att ”Jihadismen är en "vedervärdig ideologi", 

skriver Expressens politiska chefredaktör Anna Dahlberg”, såhär beskriver Linderborg 

mediernas position efter attentatet.  

Linderborg håller med om att vi efter händelser som attentatet vid Charlie Hebdo måste stå 

bakom de utsatta och hålla på våra principer kring vår rätt att yttra oss. Något som tas upp 

som problematiskt i artikeln är mediers position i debatten och hur de väljer att stå bakom 

Charlie Hebdo. Problemet är inte att medier stödjer de utsatta och fördömer de som utför 

dessa dåd, men att de tidigare inte stått upp för yttrandefriheten på samma sätt. Linderborg 

skriver att ”DN-liberalerna hör till dem som nu säger att satir är det viktigaste som finns. Man 

tycks helt ha glömt att man i november 2010 avpublicerade Rockystrippen "Judarna på 

Bonniers" som anklagades för antisemitism (när den i själva verket driver med 

antisemitismen)”, det har förekommit att man tidigare inte stått upp för yttrandefriheten som 

man nu gör.  

Linderborg tar upp flera exempel på hur medier ändrat sig i debatten och skriver även att ”I 

juli 2011 polisanmälde Svenska Dagbladet Galago för en bloggpost där Rebecca Ahlberg drev 

med tidningens ledarskribent Per Gudmundson. Nu kräver Ivar Arpi, från samma 

ledarredaktion, att alla tidningar ska publicera teckningarna från Charlie Hebdo”, även här ett 

exempel på när media tidigare visat brist på stöd för yttrandefriheten men nu helt plötsligt 

ändrat sin position.  

Linderborg hoppas att det efter det här kommer ge mer svängrum åt satiren och att fler 

utnyttjar sin yttrandefrihet, Linderborg skriver att ”Möjligen kan det komma nåt gott ur 

sorgearbetet.  Förhoppningsvis ökar satirikernas svängrum, för satir ska göra ont.  Och kanske 

kan det öppna en debatt inom vänstern om islam i alla dess varianter”.  

Linderborg skriver att det är viktigt att stå upp för yttrandefriheten och att visa stöd för de 

mördade kollegorna. Men hon visar upp en viss typ av konsekvensargument där hon 

konstaterar att ”Man kan visa solidaritet med de mördade kollegorna på andra sätt än att 

sprida bilder som man i alla andra lägen skulle sagt nej till”. Som hon skrev så är det viktigt 

att stå bakom yttrandefriheten men skriver även att de som inte står bakom de här typerna av 

teckningar inte heller ska publicera nu, bara för att, utan att de ändå går att visa stöd på andra 

sätt.    
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Artikel 10: Yrvaket försvar av provokatörer (Expressens ledarredaktion, 2015) 

I den här artikeln går det att se de två olika gestaltningarna. 

Det problematiseras, precis som i tidigare artiklar, kring mediers roll och att yttrandefriheten 

inte försvarats på samma sätt tidigare. Det skrivs därför att ”Vi ska inte bedra oss; det är lätt att 

odelat hylla satir och provokationer när de äger rum långt borta, på ett främmande språk. Och 

lätt att hylla provokatörers mod så att säga i efterskott, när de har betalat med sina liv.  Men det 

svenska stödet för inhemska provokationer av Charlie Hebdotyp har inte alltid varit massivt”. 

När det sker liknande publikationer, som det gjordes i Frankrike, här i Sverige så har stödet inte 

varit lika stort. Man tar upp exempel som Lars Vilks och efter att hans kontroversiella 

teckningar hade publicerats så utsattes han för hot, men fick inte samma backning som Charlie 

Hebdo nu fick. Det står i artikeln att ”när en Charb eller Vilks hotas, måste vi stå upp på 

frihetens sida, ovillkorligen”, här kan vi se en absolut gestaltning, hur vi måste stå upp på 

frihetens sida och fokus hamnar inte på konsekvenserna av dessa typer av verk. 

Konsekvensargumenten är framträdande i hur man ändå tar upp att verk som kan uppfattas 

som kränkande måste diskuteras, ledarredaktionen skriver därför att  ”Självklart finns det alla 

skäl att diskutera verk som provocerar. Inte minst när det provocerar någon minoritet som 

dessutom upplever reell diskriminering i samhället”. Det är alltså relevant vilka typer av verk 

som kan ses som provocerande, det är inte helt självklart att bara publicera utan också viktigt 

att inte glömma bort vad konsekvenserna kan bli.  

 

Artikel 11: . Håna islam är inte hets, Veronica Palm (Madon, 2015) 

Den här artikeln gestaltar yttrandefrihet som absolut.  

Madon tar i denna artikel upp hur man fokuserat på fel saker när det kommer till yttrandefrihet 

och är kritisk mot de som vill skydda vissa grupper från provokationer, Madon skriver att ”Den 

underliggande tesen verkar vara att muslimer, generellt, känner sig kränkta av teckningar. Även 

Veronica Palm, socialdemokratisk riksdagsledamot, verkar tro att just muslimer behöver 

skyddas från angrepp på religion”. Att i det här fallet skydda muslimer skulle kunna betyda att 

man måste göra det genom att inskränka på yttrandefriheten. 

Madon skriver att ”Rättsväsendet bör förstås koncentrera sig på reella hot och uppvigling, inte 

jaga uttryck som kan såra eller uppröra. I en demokrati måste man lära sig att leva med risken 
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att känna sig kränkt”, när det finns människor som lever under reella hot så kan vi inte fokusera 

på fel saker och Madon skriver även att ”medan extremister fortsätter att slakta människor i 

Mellanöstern - såväl muslimer som andra - är vi upptagna med diskussioner om huruvida 

Charlie Hebdos satir verkligen behöver visas”. 

Det är därför viktigt vad man fokuserar på, ”För handen på hjärtat, har tillräckligt många i den 

svenska debatten helhjärtat tagit strid för exempelvis konstnären Lars Vilks rätt att rita sina 

rondellhundar?” skriver Madon. Även här kritiseras bristen på försvar till Vilks, vi måste alltid 

stå upp för yttrandefriheten och inte problematisera kring uttryck som kan ses som kränkande 

utan fokusera på reella hot och på de som faktiskt lever under förtryck. 

 

Artikel 12: Bra för vad? (Rosenberg, 2015) 

Den här artikeln gestaltar yttrandefrihet med konsekvensargument 

Det är tydliga konsekvensargument och är framträdande i hur det skrivs om satir. Det är inte en 

självklarhet att satiren ska få existera, Rosenberg problematiserar istället kring vilka 

konsekvenser som kan bli till följd och skriver, ”Ett slags svar är att för satiren får ingenting 

vara heligt, allra minst sådant som andra håller heligt. Om satiren likväl håller något heligt så 

är det friheten att provocera allt och alla utan att behöva svara på frågan vad det ska vara bra 

för”.   

Rosenberg skriver även att ”den som provocerar har en offentlig megafon till sitt förfogande 

medan den som provoceras får nöja sig med att knyta näven i fickan”, det viktiga är vem som 

provocerar och att det kan ha konsekvenser. Han skriver därför även att ”Bäst fungerar den 

också när det är de mäktiga som provoceras och inte de maktlösa, vilket genom historien varit 

satirens självklara position och funktion”. Det är på detta sätt Rosenberg gestaltar det med 

konsekvensargument, det har betydelse vem och vad som satiren provocerar och 

konsekvenserna kommer bli olika beroende på situationen, därför måste man också ifrågasätta 

vad satiren är bra för.  
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Gestaltningar 
 

Absoluta argument för yttrandefrihet 

De absoluta argument som har varit återkommande är hur åsikter angående mediers roll har 

varit bristande när det kommer till rapportering om yttrandefrihet. Man har inte varit konsekvent 

i försvaret av yttrandefriheten, när någon utsätts för hot våld så gäller det att, oavsett situation, 

stå upp för yttrandefriheten och inte bara när det anses vara politiskt korrekt. Det exemplifieras 

flera gånger med hur medier nu uttrycker sig vara Charlie, ”Je Suis Charlie”, medan man inte 

stod upp för exempelvis Lars Vilks på samma sätt. Efter de hot Vilks tog emot efter 

publikationen av hans bilder så borde även medierna ställt sig bakom honom, på samma sätt 

som många gjort med Charlie Hebdo.     

Det framkommer också absoluta argument i flera av artiklarna där man är kritisk mot att energin 

i frågan läggs på fel saker. Istället för att man fokuserar på faktiska hot, att hjälpa människor 

som lever under förtryck i brist på yttrandefrihet så läggs fokus på saker som kan uppfattas som 

kränkande, huruvida man ska ha rätt att säga vissa saker eller publicera visa typer av teckningar. 

Det gäller att stå upp för yttrandefrihet och vara vaksamma mot reella hot och terror som med 

hjälp av hot och våld hoppas skrämma oss till att implementera lagar som inskränker 

yttrandefriheten. 

Konsekvensargument för yttrandefrihet 

Återkommande för konsekvensargumenten är medömkan till den grupp som känner sig kränkt. 

Lika mycket fokus läggs inte på att alla typer av tal och verks existens borde ses som självklar, 

fokus hamnar istället på den utsatta gruppen, hur de känner och vilka konsekvenser 

yttrandefriheten kan ha. Utan begränsningar på yttrandefriheten kommer det bli alltför lätt att 

kränka olika grupper av människor och vi kan se här hur konsekvensargumenten lägger mycket 

fokus på vad dessa konsekvenser skulle vara.  

En hel del fokus läggs också på provokatörerna, där man problematiserar kring deras förekomst 

och om det kan tillbringa goda konsekvenser eller om de endast slutar med att vissa grupper 

kränks. Till skillnad från de absoluta argumenten där provokatörernas roll inte ifrågasätts utan 

endast försvaras så kan vi se att det här istället fokuseras på vilka konsekvenser som blir till 

följd av att dessa tillåts. Om det inte finns några positiva konsekvenser så borde vi också 

ifrågasätta de lagar som gör det möjligt för dem att existera.  

Konsekvens- och absoluta argument för yttrandefriheten  
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Något som är viktigt att ta upp är den variation av argument vi kan se i texterna. Även om vi 

kan se tydliga konsekvens- och absoluta argument så är många av artiklarna fyllda med 

variation av de två olika typerna av argumenten. Den här positionen har även varit den 

vanligaste positionen.  

Det är här fokus på att vi måste se upp med att förändra våra lagar och sätt av leva till följd av 

terrorattacker, om vi gör det så är det terroristerna som vinner. Här hamnar inte fokus endast på 

konsekvenserna av vad som kan hända med yttrandefriheten men inte heller endast ett självklart 

försvar av att utnyttja sin yttrandefrihet för att kränka. De ser yttrandefriheten som något man 

måste värna om och något som måste finnas, men bara för att vi har yttrandefrihet så betyder 

inte det att vi ska utnyttja den för att kränka. Bara för att möjligheten att kränka finns så betyder 

inte att det är en möjlighet vi ska utnyttja. Man står fast vid att yttrandefriheten är otroligt viktig 

men att det också nedkommer ett visst ansvar, det här är en ståndpunkt som tydligt gick att se i 

bl.a. Fredric Karéns (2015) artikel, där han skrev att ”Vi har rätt att ifrågasätta, vi har rätt att 

häckla - men vi behöver inte alltid utöva den rätten eller ta oss den friheten. Charlie Hebdo tog 

sig den rätten oftare än andra publicister”. 
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Slutsatser 
Målet med denna uppsats var att ge en beskrivning av hur svenska mediers gestaltning av 

yttrandefrihet efter Charlie Hebdo-attentatet såg ut. Genom att göra detta använde jag mig av 

en framinganalys där 12 stycken olika artiklar från fyra olika tidningar studerades. Med de 12 

artiklarna som användes för att genomföra denna undersökning så har jag genom en noggrann 

läsning och kategorisering kunnat bidra med en beskrivning hur gestaltningen såg ut. 

Genom att studera dessa olika artiklarna så har det resulterat i att en identifiering av de olika 

gestaltningarna och hur dessa positioner är framträdande i artiklarna. Det gick att se att det olika 

argumenten var varierande och det var inte någon av de två sidorna av debatten som var 

dominerande, det vanligaste var en blandning av de två olika gestaltningarna. 

Konsekvensargumenten var framträdande i hur de valde att fokusera på de utsatta grupper och 

konsekvenserna av kränkning. De absoluta argumenten lade istället fokus på yttrandefrihetens 

självklarhet och att det är något som vi måste värna om, att några kan känna sig kränkta är  

något som dessa grupper får stå ut med. Det var även återkommande av en blandning av de två 

argumenten, man ansåg då att yttrandefriheten är ett måste, men de problematiserade kring vilka 

konsekvenserna av detta kunde bli och ansåg det därför viktigt att vi inte utnyttjar vår 

yttrandefrihet på fel sätt genom att exempelvis kränka bara för att vi kan.  

Tidigare forskning hade kommit fram till att yttrandefriheten gestaltades både med konsekvens- 

och absoluta argument, likaväl som en blandning mellan dessa två. Slutsatser vi kan dra efter 

denna studie är att jag kom fram till samma resultat, att det finns en bred debatt och att svenska 

medier gestaltade yttrandefrihet med argument från båda sidorna av debatten men att 

majoriteten av gestaltningen som användes var en blandning av både absoluta- samt 

konsekvensargument. Vi kan med denna studien se hur medierna på olika sätt gestaltade 

yttrandefriheten efter attentatet mot Charlie Hebdo.  
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Bilaga 1 – Analysschema  

Artiklar Absoluta argument Konsekvensargument 

Det är skillnad på att kritisera 

en idé och att vända sig mot 

enskilda - Dagens Nyheter - 

Nyhetsklipp 2015-01-08 - 

Retriever 

”Men en konstnär eller 

journalist ska inte vara artig 

eller anpassa sig efter 

omgivningens känslor och 

politiska prioriteringar” 

” Lagen om hets mot 

folkgrupp är demokratins 

försök att hantera två 

rättigheter samtidigt; 

yttrandefrihet och rätten att 

inte bli utsatt för hot. Det är 

bra, och om lagen inte 

fungerar ska den justeras” 

Påstå inte att väst är i krig med 

islam - Dagens Nyheter - 

Nyhetsklipp 2015-01-13 - 

Retriever 

 ”Vad det uppvisar är en 

motvilja att betrakta sociala 

värden som absoluta, eller 

att dela in världen i ont och 

gott. Inte ens tolerans är 

absolut.” 

Absurt stöd från arabvärlden. 

Judar och muslimer utsätts 

varje dag - Dagens Nyheter - 

Nyhetsklipp 2015-01-14 - 

Retriever 

”vikten av att slå vakt om 

yttrandefrihet, även till priset 

av att ens egna religiösa 

övertygelser ifrågasätts och 

till och med kränks” 

 

En svensk tiger - Svenska 

Dagbladet - Nyhetsklipp 2015-

01-09 - Retriever 

  

Enad front för yttrandefrihet - 

Svenska Dagbladet - 

Nyhetsklipp 2015-01-09 - 

Retriever 

” Men det är tragiskt att det 

ska krävas bilder på två 

maskerade terrorister som 

skjuter omkring sig med 

automatvapen på en 

tidningsredaktion i en 

europeisk huvudstad för att 

yttrandefriheten ska ses som 

en absolut rättighet.” 
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Satiren - det kraftfullaste av 

vapen - Svenska Dagbladet - 

Nyhetsklipp 2015-01-08 - 

Retriever 

”Vi har rätt att ifrågasätta, vi 

har rätt att häckla - men vi 

behöver inte alltid utöva den 

rätten eller ta oss den 

friheten.” 

 

Kampen står mellan fascism 

och frihet - Aftonbladet - 

Nyhetsklipp 2015-01-09 - 

Retriever 

  

Karikatyrerna lika fel som 

judevitsar - Aftonbladet - 

Nyhetsklipp 2015-01-14 - 

Retriever 

 ” Den kränkte har 

åsiktsföreträde. En judisk 

vits ska dras av en jude. Och 

bögskämten är bögarna 

förunnade.” 

Nu passar det - Aftonbladet - 

Nyhetsklipp 2015-01-16 - 

Retriever 

”Möjligen kan det komma 

nåt gott ur sorgearbetet.  

Förhoppningsvis ökar 

satirikernas svängrum, för 

satir ska göra ont. 

”Man kan visa solidaritet 

med de mördade kollegorna 

på andra sätt än att sprida 

bilder som man i alla andra 

lägen skulle sagt nej till” 

Yrvaket försvar av 

provokatörer - Expressen - 

Nyhetsklipp 2015-01-09 - 

Retriever 

”när en Charb eller Vilks 

hotas, måste vi stå upp på 

frihetens sida, 

ovillkorligen.” 

”Självklart finns det alla skäl 

att diskutera verk som 

provocerar. Inte minst när 

det provocerar någon 

minoritet som dessutom 

upplever reell diskriminering 

i samhället” 

Håna islam är inte hets, 

Veronica Palm - Expressen - 

Nyhetsklipp 2015-01-17 - 

Retriever 

”I en demokrati måste man 

lära sig att leva med risken 

att känna sig kränkt.” 

 

Bra för vad? - Expressen - 

Nyhetsklipp 2015-01-20 - 

Retriever 

” Satirens roll är förvisso att 

provocera och i 

provokationens natur ligger 
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att reaktionerna inte alltid 

går att förutsäga, men det 

har onekligen en viss 

betydelse vem som 

provocerar vem i vilket 

sammanhang.” 
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Bilaga 2 - Artiklar 

Undersökningens artiklar hämtades alla från mediearkivet Retriver mellan mätperioden: 7e 

januari 2015 – 21a januari 2015.  

 

Åsbrink, Elisabeth. 2015.  Det är skillnad på att kritisera en idé och att vända sig mot 

enskilda. Dagens Nyheter. 8e januari.   

 

Buruma, Ian (översättning: Jonas Thente). 2015 Påstå inte att väst är i krig med islam - 

Dagens Nyheter. 13e januari 

 

Jakubowski, Jackie. 2015. Absurt stöd från arabvärlden. Judar och muslimer utsätts varje dag. 

Dagens Nyheter. 14e januari  

 

Gudmundson, Per. 2015. En svensk tiger. Svenska Dagbladet. 9e januari 

 

Küchler, Teresa. 2015. Enad front för yttrandefrihet. Svenska Dagbladet. 9e januari  

 

Karén, Fredric. 2015. Satiren. det kraftfullaste av vapen. Svenska Dagbladet. 8e januari 

 

Al Naher, Somar. 2015. Kampen står mellan fascism och frihet. Aftonbladet. 9e januari 

 

Rydberg, Carina. 2015. Karikatyrerna lika fel som judevitsar. Aftonbladet. 14e januari 

 

Linderborg, Åsa. 2015. Nu passar det. Aftonbladet. 16e januari 

 

Ledarredaktionen. Yrvaket försvar av provokatörer. Expressen. 09e januari 

 

Madon, Sakine. 2015. Håna islam är inte hets, Veronica Palm. Expressen. 17e januari 

 

Rosenberg, Göran. 2015. Bra för vad? Expressen. 20e januari 

 

 


