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January 7, 2015, the satirical magazine Charlie Hebdo, which among other things has 
published satirical images of the Prophet Muhammad, became a victim of a terror attack 
where 12 people lost their lives. This horrible act was performed to avenge Islam and 
the Prophet Muhammad, something that aroused reactions all over the world. In the 
media a debate began whether to re-publish the drawings that might have caused the 
attack or not. Despite the fact that freedom of expression has an important role in the 
society there were different opinions on the matter.  
 
The aim of this study is to identify how the swedish newspapers Svenska Dagbladet and 
Dagens Nyheter and the turkish newspapers Today’s Zaman and Hürryiet Daily News 
framed the circumstances around the terror attack against Charlie Hebdo. By applying a 
framing analysis on 40 columns with various authors, 20 from each country, we could 
discern five dominant frames within the texts: Je suis Charlie, why publish/not publish 
caricatures, motives behind the attack, impacts of the attack and solutions. Our 
theoretical basis of the study include the concepts of freedom of expression, cultural 
differences and framing. The results showed similarities as well as differences between 
the turkish and the swedish journalists ways of framing the circumstances around the 
attack. In each frame we have identified what the authors consider to be the main issue, 
the underlying cause and suggestions on how to solve the problem. Here we saw 
patterns between the different frames, where many of the subjects were demonstrated in 
several frames.  
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1 Inledning 
 
Inledningen ämnar ge läsaren en kontext kring det huvudsakliga problem som ligger till 

grund för vald studie. Inledningsvis kommer en introduktion att kortfattat beskriva 

terrorattacken mot den franska satirtidningen Charlie Hebdo som kom att skaka en hel 

värld och trigga debatten kring yttrandefrihet och demokrati i världens medier. 

Därefter presenteras en problembakgrund inför kommande analysarbete, som 

behandlar Muhammedkarikatyrerna i Jyllands-Posten, ställningstagande i svensk press 

samt Charlie Hebdo i turkisk press. Problembakgrunden mynnar sedan ut i en 

problemdiskussion. 

 
 
1.1 Introduktion 

 

”In response to today’s shocking attack on the satirical weekly Charlie Hebdo that cost 12 lives, 

Reporters Without Borders issues an international appeal to media editors to begin publishing 

Charlie Hebdo’s cartoons tomorrow.”  

(Reporters Without Borders, 2015-01-07). 

 

"One cannot provoke, one cannot insult other people's faith, one cannot make fun of faith. There 

is a limit. Every religion has its dignity ... in freedom of expression, there are limits."  

(Pope Francis, NY Daily News, 2015-01-15). 

 
Den 7e januari 2015, lunchtid, stormas den franska tidskriften Charlie Hebdo av två 

beväpnade gärningsmän som öppnar eld inne på redaktionen i Paris och dödar 12 

personer; 10 journalister och två polismän. Tidningen som är av satiriskt slag, riktar i 

synnerhet sina publikationer i form av tecknade bilder mot makthavare inom politiken 

och världens religioner. Under dådet ska gärningsmännen yttrat uttrycket ”Allahu 

Akbar”, ”Gud är större” och menat att akten var i syfte att hämnas Islams profet 

Muhammed (TT, 2015, 9 januari). Samma morgon som dådet inträffade publicerade 

Charlie Hebdo en satirisk karikatyr av IS-ledaren Abu Bakr al-Baghdadi på sin 

Twittersida (Kvarnkullen, u.å.).  
 

Charlie Hebdo är en fransk tidskrift med anor långt bak i tiden inom den franska 

satiriska journalistiken. Genom publikationer i form av satiriska teckningar ifrågasätter 

och kritiserar tecknarna (som samtliga går under pseudonymer) makthavare runt om i 
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världen med politiker, bankmän, polis och religion som sina huvudsakliga måltavlor 

(BBC News, 2015, 8 januari). Vidare beskrivs tidningen av Read (2015, 7 januari) som 

ett antireligiöst, anti-institutionellt och antiauktoritärt magasin med foten i den franska 

vänsterrörelsen med huvudsakligt syfte att kritisera och provocera. Det extremt 

kontroversiella innehållet har uppmärksammats och väckt reaktioner sedan länge, men 

tenderar att blossa upp desto mer vid publikationer av profeten Muhammed. 

 
 
1.2 Problembakgrund 
 
1.2.1 Muhammedkarikatyrerna i Jyllands-Posten 

Det mest kända fallet med våldsamma reaktioner som följd av satiriska karikatyrer, 

utspelade sig i Danmark september 2006 som en följd av att Jyllands-Posten under 2005 

publicerat karikatyrer av profeten Muhammed. Denna händelse blåste liv i debatten för 

vart gränsen går för yttrandefrihet samt vad som egentligen anses acceptabelt att yttra 

med hänsyn och respekt för människors olika religioner och kulturer. Trots 

uppståndelsen valde även Charlie Hebdo att publicera karikatyrerna i fråga och fick i 

gensvar många upprörda reaktioner från muslimer världen över (BBC News, 2015, 8 

januari). 

 

1.2.2 Ställningstagande i svensk press 
 
Att attacken mot Charlie Hebdo genast målades upp som ett hot mot yttrandefriheten är 

något samtliga svenska medier tycktes vara eniga om. Hur de däremot skulle stå upp för 

yttrandefriheten och samtidigt visa sitt stöd för de 12 människor som miste livet i 

attentatet visade sig dock vara ett svårare beslut att ta. Frågan om huruvida en eventuell 

återpublicering av Hebdos teckningar skulle innebära ett aktivt ställningstagande för det 

fria ordet, eller enbart spä på de redan existerande motsättningarna gick isär (Annebäck, 

2015, 16 januari). 

På Svenska Dagbladet valde man att utgå från de publicistiska principer som tidningen 

vanligtvis utgår ifrån. En central utgångspunkt vid beslutet handlade således om vilka 

av teckningarna som ansågs relevanta att publicera för att läsarna skulle förstå 

händelseförloppet. I syfte att visa sitt stöd och hedra de kollegor som drabbades av 

attentatet publicerade Svenska Dagbladet exempelvis förstasidor och olika satirer ur 

Charlie Hebdos arkiv, men avstod från att återpublicera Muhammedkarikatyrer som 
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riskerade att väcka anstöt bland muslimer (Zachrison, 2015, 9 januari). Att Svenska 

Dagbladet dock försvarade Hebdos rätt till att fritt publicera kontroversiella teckningar 

och texter stod klart då chefredaktör Fredric Karén (2015, 7 januari) efter dådet skrev 

och argumenterade för att fundamentet för sunda demokratier vilar på just yttrandefrihet 

samt att alla människor bör ha rätt att uttrycka sina åsikter, även de obekväma.  

Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski (2015, 7 januari) stämde även han in i 

rätten till fritt yttrande för alla medborgare och menade att ramarna för demokrati bör 

vara vida nog att rymma såväl provokationer som förolämpningar. För att hedra offren 

och visa solidaritet med vad Charlie Hebdo stod för valde Dagens Nyheter att publicera 

bilder på de som omkom i attentatet. 

Då Hebdo knappt en vecka efter attentatet släppte ännu ett nummer av tidningen, gjorde 

Svenska Dagbladet valet att återpublicera Hebdos förstasida. Chefredaktör Fredric 

Karén (2015, 15 januari) motiverade valet på så sätt att det nya numret dels besatt ett 

stort nyhetsvärde för Svenska Dagbladets läsare, men även att den rubrik som präglade 

Hebdos omslag (”Je suis Charlie”) visade på försonande drag och stöd för de som 

omkom i attentatet. Något Svenska Dagbladet ansåg var viktigt att lyfta fram.  

Dagens Nyheter hade redan innan attentatet mot Charlie Hebdo publicerat några utav 

satirtidningens teckningar. Efter dådet, den 9e januari, valde tidningen att återigen 

publicera dessa bilder - denna gången några av tidningens tidigare omslag. Dagens 

Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski menade att de återpublicerat de teckningar som 

inte enbart har varit riktade mot Islam, i nyhetssyfte. Wolodarski påpekade att det 

handlar om en kamp för det fria ordet, att detta är en rättighet i det demokratiska 

samhället (de la Reguera, 2015, 9 januari).  

1.2.3 Charlie Hebdo i turkisk press 
 
Veckan efter dådet mot tidningen valde turkisk domstol att censurera vissa delar av de 

webbsajter som valt att publicera Charlie Hebdos framsida från första tidningen som 

utgavs efter dådet. Turkiets premiärminister Ahmet Davutoglu kritiserade teckningarna i 

ett uttalande, trots att han själv deltog i den demonstration som anordnats i Paris efter 

dådet för att stödja yttrandefriheten (Besèr, 2015, 15 januari). Till den turkiska 

tidningen Milliyet sa han: 

“Pressfrihet betyder inte frihet att förolämpa.”  

(Ahmet Davutoglu, Dagens Nyheter 2015-01-15). 
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Å andra sidan var den turkiska tidningen Cumhuriyet en utav de få internationella 

tidningar i världen som fick tillstånd av Charlie Hebdos ledning att publicera bilder ur 

den sista upplagan av Charlie Hebdo efter dådet (TT, 2015, 15 januari). En 

brottsutredning har påbörjats mot ett flertal av de journalister som arbetar på den 

turkiska tidningen efter dessa publiceringar och de har även fått dödshot riktade mot 

tidningen (Thorén, 2015, 19 januari). Två journalister på tidningen som publicerade en 

Muhammedteckning på omslaget riskerar nu ett fängelsestraff på 4,5 år (TT, 2015, 9 

april).  
 

“The world press freedom index” har publicerats utav Reporters Without Borders sedan 

2002. Denna lista reflekterar i vilken utsträckning journalister, nyhetsmedier samt 

internetanvändare nyttjar informationsfriheten i länderna. Listan speglar också huruvida 

myndigheter och liknande visar respekt för denna frihet i dessa länder (Reporters 

Without Borders, 2015a). Enligt Reporters Without Borders (2015) ligger Turkiet långt 

ner på listan gällande pressfrihet. 177 stycken länder står med på “2015 world press 

freedom index”, där Turkiet hamnar på plats 149:e plats. Trots att Turkiet tillhör 

Europa, skiljer sig landet här avsevärt från Sverige som ligger på 5:e plats (Reporters 

Without Borders, 2015).  

 

1.3 Problemdiskussion 
 
Likt fallet med Muhammedkarikatyrerna i Jyllands-Posten 2005 har Charlie Hebdos 

teckningar väckt blandade känslor världen över. Störst fokus i denna debatt låg på 

frågan om det var lämpligt att återpublicera de teckningar som hade väckt så pass starka 

känslor eller inte. Redan i samband med karikatyrerna i Jyllands-Posten uppenbarade 

sig frågan om vart gränsen går för yttrandefrihet, vilket även blev fallet efter attacken 

mot Charlie Hebdo. Enligt Petäjä (2006) har yttrandefriheten en avgörande roll i 

demokratiska samhällen då den värnar om en fungerande kommunikation. Själva 

attacken mot tidningen blev uppmålad som ett hot mot yttrandefriheten, men hur skulle 

medierna försvara yttrandefriheten utan att förvärra situationen?  
 

I diskussionen om återpubliceringen av Charlie Hebdo efter dådet redovisades det skilda 

åsikter från medierna, där vissa valde att publicera och andra inte. Petäjä (2006) menar 

att massmedierna har en central roll i demokratiska samhällen, där de har i uppgift att 
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sprida information, åsikter och idéer. Utan yttrandefrihet kan de inte genomföra dessa 

uppgifter utan blir istället ett verktyg för toppskiktet där de kommunicerar ut 

information till människorna de styr över. Att studera mediers gestaltning av en 

händelse som attacken mot Charlie Hebdo kan enligt Ekström och Larsson (2010) ge 

svar på vad som är det verkliga problemet och hur detta ska lösas.   
 

Den turkiska tidningen Cumhuriyet var en utav de tidningar som valde att återpublicera 

teckningarna, detta skulle senare få förödande konsekvenser för tidningen och de 

journalister som publicerade en utav teckningarna. Vi tror att detta kan ha sin grund i 

det faktum att yttrandefriheten inte existerar i samma utsträckning i Turkiet som i 

Sverige. Dağlier & Schneider (2007) skriver om hur förespråkarna för karikatyrerna 

påpekar hur viktig yttrandefriheten är samt att den religiösa fanatismen kan utgöra ett 

hot mot den. Motståndarna anser att yttrandefriheten missbrukas i detta fall och är ett 

uttryck för rasismen och intoleransen som råder i Europa. 

  



  
 

6 

2 Litteraturgranskning 
 
Den teoretiska utgångspunkten för denna studie kommer att inbegripa begreppen 

framing, yttrandefrihet och kulturskillnader. I följande del, litteraturgranskning, 

kommer valda teorier att redovisas och beskrivas; framingteorin, Huntingtons teori om 

civilisationernas kamp samt Bollingers toleransargument. Då ingen tidigare forskning 

kring Charlie Hebdo och terrordådet mot tidningen finns att tillgå, har vi valt att 

använda oss av tidigare forskning kring liknande händelser, såsom 

Muhammedkarikatyrerna i dansk press 2005 samt studier angående terrorattacker och 

mediebevakningen kring dessa.  

 

2.1 Teoretisk diskussion 
 
2.1.1 Framingteorin 

Framing som teori i samband med kommunikation syftar till hur medierna paketerar och 

presenterar information till allmänheten (Communication Studies, 2015). Chong & 

Druckman (2007) menar att den huvudsakliga grunden för denna teori är att olika 

problem kan ses utifrån en mängd perspektiv och således tolkas på olika sätt. Enligt 

denna teori placerar medierna de aktuella händelserna i specifika sammanhang och på så 

sätt påverkar de människors sätt att se på verkligheten (Communication Studies, 2015). 

Frames i kommunikationsammanhang definieras i samband med en specifik fråga eller 

händelse. Dock kan samma händelse eller fråga resultera i alternativa ramar vid olika 

tidpunkter (Chong & Druckman, 2007). En undersökning av hur medierna gestaltar en 

specifik händelse kan ge en förklaring till vad som är det egentliga problemet, orsakerna 

som ligger bakom detta problem samt vad det finns för eventuella lösningar till 

problemet (Ekström & Larsson, 2010).  
 

Dagens medier och i synnerhet kanaler som levererar nyhetsbaserat material har kommit 

att bli en huvudsaklig byggsten i samband med demokrati i samhället. Detta på grund av 

den makt medierna besitter i fråga om att granska makthavare, sätta dagordningen och 

fritt belysa olika händelser (de Vreese, 2005). Medierna skapar så kallade ramar som 

definierar och diagnostiserar olika problem, vinklade ur perspektiv som varierar 

beroende på värderingar och ståndpunkter. Ramarna, menar de Vreese (2005) gestaltar 

händelser och nyheter implicit, i det tysta. Således är analys av ramar inom 

nyhetsrelaterade publikationer i allra högsta grad relevant att studera då dagens medier 
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besitter stor makt i fråga om att forma den allmänna opinionen till följd av gestaltning 

och ställningstaganden.  

Kartläggning av ramar skapar dessutom en rad möjligheter som i sin tur har stor 

påverkan på den kritiskt granskande journalistiken. Först och främst får publiken en 

djupare inblick i hur en viss nyhet såväl som samhälleliga problem gestaltas i medierna 

(Van Gorp, 2010). Ramar är inte enbart ett val i hur medier väljer att presentera en 

händelse, utan grundar sig i en djupare kontext som innefattar såväl journalistiska 

normer som sociala rörelser och politiska argument (de Vreese, 2005). De journalistiska 

normerna, som till stor del grundas på regler kring objektivitet, menar Entman (1993) 

ofta kringgås då journalisters publikationer till stor del baseras på starka 

ställningstaganden och ramverk. Detta kan således resultera i att mottagare av 

nyhetsrapportering får en alltför ensidig bild av en händelse och på så sätt förlorar den 

objektiva, balanserade bilden. Van Gorp (2010) menar att kartläggning av dessa ramar 

utmanar journalistiken på så sätt att de tillför fler alternativ till hur en viss händelse 

skildrats i medierna. En nyhet i exempelvis tryckt press är inte nödvändigtvis 

producerad utifrån ett objektiv synsätt baserat på den exakta händelsen, utan ofta 

formad utefter journalistens egna aktiva val. Fler synsätt och alternativ i 

nyhetsrapporteringen av samma händelse, kan således bidra till fler infallsvinklar i den 

samhälleliga debatten och på så sätt hjälpa publiken att förstå ett tudelat problem.   

 

2.1.2 Huntingtons teori om civilisationernas kamp 
 
Efter Kalla kriget stod världen inför ett paradigmskifte inom världspolitiken och en 

omstrukturering började ta form utifrån kulturtillhörighet. Människors identiteter och 

kulturella tillhörighet togs allt mer i uttryck genom symboler så som flaggor, kors, 

huvudbonader och halvmånar. För många människor i världen är kulturidentitet det 

viktigaste vi har och genom ställningstaganden i form av symboler visade man öppet att 

kultur är viktigt (Huntington, 1996). Konsekvenser som följd av att människor söker 

tillhörighet och kulturidentitet baserad på etniska aspekter, menar Huntington (1996) är 

att skilda kulturer ständigt behöver en fiende med motsatta värderingar för att maximalt 

kunna identifiera sig själva med sin egen kultur. Härifrån tar Huntingtons teori om att 

civilisationer skapar kulturkrockar sitt huvudsakliga fäste. Huntington (1996) menar att 

konflikter, splittringar och strider i världen är konsekvensen av civilisationers skilda 
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kulturella identiteter och argumenterar för att samtliga civilisationer måste lära sig 

tolerera varandra för att undvika motsättningar. 
 

Efter publiceringarna i Jyllands-Posten 2005 startade en debatt angående hur dessa 

ansågs var kränkande mot muslimer och deras religion (Dagens Nyheter, 2006, 30 

januari). Samma kritik riktades mot Charlie Hebdo, och efter terrordådet mot tidningen 

gjordes kritiska uttalanden mot deras verksamhet av bland annat påven (NY Daily 

News, 2015-01-15) och Turkiets premiärminister (Dagens Nyheter 2015-01-15). Många 

frågade sig var gränsen egentligen går mellan yttrandefrihet och kränkning av andras 

religion och kultur (BBC News, 2015, 8 januari). Här såg vi ett samband med 

Huntingtons teori om civilisationernas kamp, då denna syftar till att många konflikter 

härstammar från att människor innehar skilda kulturella identiteter. Han menar att det är 

vanligt att människor med en viss kultur skapar sig fiender med skilda åsikter för att 

själva kunna identifiera sig med sin egen kultur (Huntington, 1996).  

 

2.1.3 Bollingers toleransargument 

Lee C. Bollinger introducerade ett argument för yttrandefrihet, kallat 

toleransargumentet. Med detta argument menar Bollinger att om yttrandefrihet existerar 

i ett samhälle resulterar detta i att samhället och dess invånare blir mer toleranta. 

Bollingers argument grundar sig i flera utgångspunkter, de flesta av psykologisk 

karaktär. 
 

För det första anser Bollinger att människor i allmänhet har en tendens att vilja 

censurera åsikter som avviker från normen och inte stämmer överens med ens egna. 

Denna utgångspunkt kopplar Bollinger även samman med fördomar mellan kulturer och 

nationaliteter, där det ofta uppstår svårigheter med att acceptera det som är annorlunda. 

För det andra tror Bollinger att censur kan leda till att människor vill förbjuda eller 

bestraffa de åsikter som skiljer sig från “det normala”. Han menar att människor har 

svårt att acceptera det som är annorlunda och för att vi ska kunna lära oss att acceptera 

detta måste vi godkänna yttranden av sådana åsikter, även om vi själva inte håller med 

om det som sägs (Petäjä, 2006). 
 

Vi anser att Bollingers toleransargument lämpar sig väl som teoretiskt underlag inför 

kommande analysarbete baserat på siffrorna från Reporters Without Borders (2015) 

lista över “world press freedom index”. Här presenteras färsk statistik som visar på att 
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Turkiet är ett land som trots sin geografiska närhet till Sverige hamnar långt ifrån oss i 

fråga om yttrandefrihet, 149:e plats av totala 177 stycken länder. Kärnan i Bollingers 

toleransargument bygger som redovisat på att människor tenderar vilja censurera åsikter 

som avviker från deras egna konventioner, samt att samhällen där yttrandefrihet råder 

resulterar i att medborgare blir mer toleranta för yttranden och åsikter. Möjligen kan här 

finnas samband som då kan hjälpa oss få en bild av varför respektive land och tidning 

valde att gestalta omständigheterna kring terrordådet som de gjorde. 

 

2.2 Tidigare forskning 
 
2.2.1 Terrorism i medierna 
 
Wilkinson (1997) menar att terrorism som vapen mot regeringar och för att överta 

makten är oeffektivt i sig, men framgångsrik när det kommer till att sprida det politiska 

budskap som ligger bakom dådet samt för att förmedla hot till en i synnerhet bred 

publik. Han fortsätter med att förklara att terrorism i ett demokratiskt samhälle ofta 

förknippas med medierna, då terrorismen i sig är ett psykologiskt vapen som har i 

uppgift att kommunicera ut sina åsikter till folkmassor (Wilkinson, 1997).  
 

Powell (2011) studerade nyhetsbevakningen angående 11 terroristattacker, både 

genomförda och stoppade, som utfördes i USA efter 9/11. Hon menar att terrorattacken 

den 11 september förändrade USA:s hantering av terrorattacker samt att en svag oro 

byttes ut mot ett krig mot terrorismen. I Powell´s studie framkom ett mönster som 

visade att mediebevakningen över dessa 11 dåd bidrog till “Orientalismen” och en 

rädsla för Islam, där USA framstår som “den goda kristna nationen”. Det som framkom 

var således att rädslan för internationell terrorism, i synnerhet där muslimer var 

inblandade, var mest framträdande - medan den inhemska terrorismen inte sågs som ett 

lika stort hot (Powell, 2011). Genom en internationell studie jämförde Archetti (2008) 

gestaltningen av 9/11 i de största tidningarna i USA, Italien, Frankrike samt Pakistan. 

Mediebevakningen visar på att de olika länderna hade skilda intressen och att dessa 

prioriteringar fastställdes av landets politiska ledare som vidare påverkade nyhetsvärdet 

samt nyhetsbevakningen (Archetti, 2008).  
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2.2.2 Muhammedkarikatyrerna i medierna 

I “Framing the Mohammad cartoons issue” undersöker Strömbäck, Shehata & 

Dimitrova (2008) hur den svenska och amerikanska nyhetspressen “framade” 

publiceringarna av Muhammedkarikatyrerna 2005 i dansk press och händelserna kring 

dessa publiceringar. Resultatet visade avvikelser men också likheter mellan tidningarnas 

framställningar av händelserna. Författarna menar att nyhetsvärdet inte låg i själva 

publiceringarna av Muhammedkarikatyrerna, utan i reaktionerna som väcktes hos 

muslimer världen över månaderna efter att teckningarna visats i tidningarna. Författarna 

skriver att det finns två klara sidor av problemet i samband med publiceringarna. Dels 

de som menar att publiceringarna främjar yttrandefriheten och pressfriheten och å andra 

sidan de som pekar på att Muhammedkarikatyrerna handlar om en intolerans gentemot 

den muslimska minoriteten i Danmark. Ett spänt förhållande mellan de två olika sidorna 

uppstod och författarna menar att detta kan ha varit en orsak till att danska imamer reste 

till Mellanöstern för att berätta för andra om situationen som uppstått samt för att få stöd 

i frågan. Detta kan i sin tur ha framkallat de våldsdåd som följde efter händelserna som 

ansågs ha ett högre nyhetsvärde runtom i världen. 
 

Nyheten täcktes i stor omfattning i Dagens Nyheter, med dubbelt så många artiklar än i 

New York Times, vilket Strömbäck, Shehata & Dimitrova (2008) tror kan bero på den 

geografiska närheten. Man fann en mer negativ ton i svensk press än i den amerikanska, 

som sympatiserade med den danska tidningen och den danska regeringen. Här tror 

författarna att relationen mellan de olika regeringarna påverkade hur nyhetsflödet såg ut 

i Sverige och USA. Man såg att yttrandefrihetsperspektivet var vanligast i New York 

Times, medan intoleransen mot muslimerna var den mest nämna orsaken till 

publiceringarna i Dagens Nyheter (Strömbäck, Shehata & Dimitrova, 2008). 

Amirthalingam (2007) har skrivit artikeln “Free speech and religious sensitivity” om 

publikationerna av profeten Muhammed i Jyllands-posten 2005 och reaktionerna som 

uppstod kring denna publikation. Han menar att de inskränkningar som ryms i 

yttrandefriheten är till för att skydda känslor som har religiösa grunder. Om detta är rätt 

eller inte utelämnar han till den publika debatten att avgöra. Däremot menar han att om 

detta ska vara möjligt så bör inskränkningarna utföras på ett rättvist sätt utan att 

diskriminera någon. När man behandlar frågor som berör känslor hos religiösa grupper 

eller grupper i minoritet, bör medierna och staten respektera och anamma de etiska 

koder som gäller i respektive land, religion eller kultur. De bör också agera opartiskt, 
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undvika dubbelmoral och basera de beslut som görs på fakta. Amirthalingam (2007) 

menar att om vi inte följer dessa riktlinjer kommer det med all säkerhet leda till 

ytterligare ökningar av våld och inskränkningar i våra friheter - både när det gäller 

religion och tal. 
 

Enligt Berkowitz & Eko (2007) uppfattade Europa Muhammedkarikatyrerna som en 

utmaning mot journalistiken och den västerländska yttrandefriheten. I USA och 

Storbritannien såg man händelsen som naiv samt som en följd av brist på journalistisk 

etik. I The New York Times rapporterades händelsen som en avlägsen internationell 

incident. Man såg det inte som “sina nyheter” utan någon annans, och därför skulle 

endast fakta räcka för att täcka händelsen. I den franska dagstidningen Le Monde 

rapporterades dock händelsen som något de hade ett intresse av. De återpublicerade 

samtliga teckningar från Jyllands-Posten och använde konflikten för att visa tidningens 

ställning i frågan. De menade att det fanns tydliga skillnader mellan de västerländska 

länderna och de arab-islamiska länderna när det kom till yttrandefrihet och tryckfrihet. 

Samtidigt argumenterade de att det även fanns skillnader i dessa frågor mellan 

Storbritannien, USA och övriga europeiska länder (Berkowitz & Eko, 2007).  
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3 Syfte & Forskningsfrågor 
 
Stycket nedan presenterar studiens syfte samt de frågeställningar vi ämnar besvara 

genom det empiriska material som analyserats.  

 

Syftet med studien är att genom en kvalitativ framinganalys av svensk kontra turkisk 

press kartlägga respektive tidnings gestaltning av omständigheterna kring terrordådet 

mot den satiriska tidskriften Charlie Hebdo. Vidare kommer vi att identifiera de 

inramningar som gjorts i de åsiktstexter som finns skrivna angående dådet samt 

observera vilka eventuella mönster som kan urskiljas ramarna emellan.  

 

Våra frågeställningar lyder som följande: 

  

• Hur gestaltar svensk respektive turkisk press omständigheterna kring terrordådet 

mot Charlie Hebdo och vilka ramar kan identifieras i respektive lands 

åsiktstexter? 

• Vilka eventuella mönster kan urskiljas i de identifierade ramarna?   
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4 Metod 
I kapitlet nedan följer en utförlig beskrivning av tillvägagångssätt samt 

operationaliseringen kring vårt val av metod, en kvalitativ framinganalys. Här kommer 

även valet av analysmaterial att presenteras; åsiktstexter ur svensk och turkisk press, 

vilka avgränsningar vi gjort för att kunna genomföra studien på bästa tänkbara sätt 

samt forskarens roll i studien. Avslutningsvis redogörs för metodkritik samt hur vi som 

forskar förhåller oss till denna.  

 

4.1 Framing som metod  

Framing som metod för analys av medieinnehåll syftar till att studera hur medierna i en 

dynamisk miljö gestaltar innehållet som publiceras ut till allmänheten samt hur 

opinionen påverkas till följd av detta (de Vreese, 2005). Entman (1993) menar att 

kommunikatörer som producerar material för allmänheten att ta del av tar såväl 

medvetna som omedvetna val i fråga om vad som sägs och skrivs. Den producerade 

texten innefattar därför specifika nyckelord, stereotypa bilder och källor för information. 

Dessa utgör således ramarna för texten i fråga.  
 

De ramar vi identifierade i analysarbetet sammanställde vi i ett överskådligt schema som 

presenteras i form av så kallade frame packages - ett frame package för varje enskild 

ram. Dessa frame packages baseras på respektive rams ”framing devices” och 

”reasoning devices”, vilka är variabler som ämnar belysa hur ramar används av 

journalister för att framställa en viss händelse, som i detta fall terrordådet mot Charlie 

Hebdo.  

 

Framing devices syftar till de delar i en text som kan ligga till grund för att identifiera 

vad för slags “frame” det handlar om (Van Gorp, 2010). Enligt Gamson & Modigliani 

(1989) finns det fem stycken olika framing devices med olika innebörd vilka är; 

metaforer, exempel (exempelvis historiska exempel man tar lärdom av), slagkraftiga 

uttryck, skildringar samt visuella avbildningar (exempelvis ikoner). Våra framing 

devices består således utav skribenternas uttryck som innefattar många utav dessa delar, 

dock inga visuella bilder utan det som uttryckts i skriven text. Reasoning devices avser 

enligt Van Gorp (2010) de funktioner som ramarna har, vilka har tagits fram av Entman. 

Entman (1993) beskriver dessa funktioner som; att ringa in problemet, finna orsaker och 
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ansvariga för problemet samt föreslå eventuella lösningar till problemet. Här har vi gjort 

en mer grundlig analys utav de citat vi har tagit ut och genom dessa tagit fram 

funktionerna ovan.  
 

Van Gorp (2010) menar att den viktigaste skillnaden mellan de två ovan nämnda är att 

reasoning devices inte nödvändigtvis visar sig uttryckligen i en text eller ett 

meddelande. Dessa framkommer istället när forskaren tyder texten då det växer fram ett 

samband mellan texten, ramarna och forskarens individuella schema. På så sätt bildas 

orsaksbundna tolkningar. Van Gorp (2010) fortsätter med att förklara att den 

huvudsakliga meningen med en framinganalys är att definiera ett eller flera problem.  

Vi valde att genomföra det som Van Gorp benämner som den induktiva fasen av 

framingansalysen, vilken är utav det kvalitativa slaget. I denna fas rekonstrueras ramar 

som sedan används för att definiera ett ämne eller en händelse. För att lättare förstå hur 

analysen genomfördes följer en beskrivning av analysen steg för steg senare i detta 

kapitel.  

 

4.2 Urval & Avgränsning 

Vi har tidigare nämnt hur vi observerat skilda åsikter i svensk press om huruvida de 

skulle återpublicera Charlie Hebdos teckningar eller inte efter dådet. Vi valde därför att 

analysera två svenska tidningar; Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet med utvalda 

åsiktstexter som skrevs kring dådet och tidningen Charlie Hebdo. För att få ett bredare 

perspektiv samt för att kunna jämföra hur gestaltningen av händelsen ser ut i ett annat 

land än Sverige har vi utöver de svenska tidskrifterna analyserat två utav de största 

engelskspråkiga tidningarna i Turkiet; Todays Zaman och Hürriet Daily News. Att vi 

valde att analysera artiklar från turkisk press baseras på deras låga placering i “2015 

world press freedom index” samt att landet i denna fråga skiljer så pass mycket från 

Sverige trots att de tillhör Europa. Turkiet blev än mer intressant för oss då vi såg att 

landet i stor utsträckning nämndes i medierna i samband med rapporteringen om dådet 

mot Charlie Hebdo. Livingstone (2003) skriver att det i en tid av globalisering är svårt 

att motivera varför man inte ska bedriva forskning över de nationella gränserna. I 

samhällsvetenskapen ses jämförelser mellan länder ofta som mycket svår att genomföra. 

Dock ses den också som välbehövlig och denna forskning har ökat inom medie- och 

kommunikationsområdet. Syftet med gränsöverskridande forskning kan vara att få en 

större förståelse för det egna landet såväl som andra länder. Forskningen kan användas 
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för att utvärdera omfattningen och värdet av specifika företeelser samt ge en ökad 

internationell förståelse (Livingstone, 2003). Att vi valde att analysera de svenska 

tidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet beror på deras höga läsarantal. 

Valet av just engelskspråkiga tidningar i Turkiet baserades på de språkliga 

begränsningar vi har till det turkiska språket. Då samtliga tidningar har liknande 

upplägg i sina åsiktstexter anser vi att de är jämförbara. För att få en inblick samt en 

större förkunskap om tidningarna se Bilaga A.  

 

Inför vår studie valde vi ut 40 stycken åsiktstexter, jämnt fördelat med 10 stycken från 

respektive tidning som nämnts ovan. Anledningen till att vi valde åsiktstexter och inte 

nyhetsartiklar är att vi anser att åsiktstexter kan bidra till ett mer innehållsrikt resultat i 

vår studie. Nyhetsartiklar är faktabaserade medan åsiktstexter baseras på skribentens 

åsikter som skrivs i syfte att uttrycka dennes åsikter, diskutera viktiga samhällsfrågor 

och påverka medborgarna (Tidningsutgivarna, u.å.). Istället för att analysera 

nyhetsartiklar som enligt vår förmodan kan tendera att innehålla upprepande, 

faktabaserade uppgifter, består således vårt analysmaterial av åsiktstexter med ett mer 

varierat innehåll. Åsiktstexterna baseras på angeläget nyhetsmaterial, men utöver detta 

så speglas även skribentens egna åsikter i texten (Tidningsutgivarna, 2014). Information 

och länk till samtliga åsiktstexter finnes i Bilaga B. Samtliga texter som valts ut är 

publicerade under januari månad och vi har i urvalet haft i åtanke att välja ut texter 

komponerade av olika skribenter för att få fler infallsvinklar i analysen. Dock har ett 

fåtal artiklar samma författare. Åsiktstexterna har hämtats från tidningarnas webbsidor 

baserat sökordet “Charlie Hebdo”. Urvalet genomfördes med hjälp av webbsidornas 

sökverktyg och genom dessa har vi kunnat sortera bort nyhetsartiklar och endast fått 

fram åsiktsartiklar med namngivna skribenter.  

 

4.3 Forskarens roll & Forskningsetik 

När man bedriver forskning är det ett krav att vara opartisk och resultatet ska således 

vara obundet till oss som genomför studien. Andra forskare ska därför med samma 

tillvägagångssätt få samma utfall i vår undersökning. Detta möjliggjorde vi genom att i 

största möjliga utsträckning följa de tillvägagångsätt som beskrivs i vår metod samt 

genom att vi kopplat samman våra tolkningar till valda teorier och tidigare forskning.  

När studien är avslutad är genomskinlighet en förutsättning då studien ska vara 

tillgänglig för andra forskares granskning. Genom att publicera vår studie för andra 
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forskare att ta del av, bidrar vi till en ökad förståelse för ämnet och skapar därmed 

drivkraft åt framtida forskning. Ännu en förutsättning inom forskningen är 

värderingsfrihet. Efter att val av ämne och frågeställningar fastställts har våra egna 

uppfattningar och åsikter lämnats utanför studien så att resultaten inte påverkas av dessa 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). Dock är vår analys av den 

kvalitativa sorten, vilket gör att den lämnar mer utrymme för tolkning än om vi hade 

valt att tillämpa en kvantitativ studie.   
 

Vetenskapsrådet (2011) menar att olika studier har skilda villkor och omständigheter, 

och det är viktigt att man klargör samt motiverar dessa olikheter. Genom att vi påpekat 

såväl styrkor som svagheter med vår studie har vi visat att vi är medvetna om 

konsekvenserna utav våra val. Studien bör ha ett syfte som ska vara begripligt och 

kunna besvaras, samt innefatta intresseväckande frågeställningar. Även dessa ska 

framgå tydligt. Forskaren ska kunna klargöra de metoder som tillämpats i studien och 

det är viktigt att man kan demonstrera att metoden kan ge svar på de frågor man vill 

besvara. Vi har därför utöver en beskrivning av metoden i sig också beskrivit 

tillvägagångsättet steg för steg. Detta visar på att den valda metoden har anammats på 

ett passande och kompetent sätt (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

4.4 Operationalisering 

4.4.1 Induktiv fas – Sammansättning av frame matrix 

I den induktiva fasen av framinganalysen tas en frame matrix fram. I det första steget av 

analysen samlar man in det material man avser att analysera. Van Gorp (2010) förklarar 

att frames inte enbart förekommer i nyhetsmedier och att man därför inte bör avgränsa 

sitt material endast till dessa texter. Vårt val av material består därför av åsiktstexter 

som är skrivna angående omständigheterna kring terrordådet mot Charlie Hebdo. Det 

andra steget består av en öppen kodning av texterna. I den öppna kodningen 

analyserades texterna utan hjälp av något kodinstrument. I detta steg tog vi fram de 

framing- och reasoning devices som vi beskrivit tidigare (Van Gorp, 2010). 

Inledningsvis lästes samtligt empiriskt material igenom på ett övergripande vis. Denna 

procedur upprepades sedan ytterligare en gång. Under genomgång nummer två gjordes 

en generell analys av samtliga åsiktstexter i syfte att få en bild av hur skribenterna på 

respektive tidning gestaltat omständigheterna kring terrordådet mot Charlie Hebdo. I 

detta steg fördes även anteckningar kontinuerligt genom samtliga texter, vilket således 
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gjorde att de övergripande ramarna började växa fram. Genom att jämföra anteckningar 

kunde vi sedan urskilja mönster samt vilka ramar och teman som uppträdde mer 

frekvent i texterna. Baserat på detta, gick vi vidare i analysarbetet och valde ut 5 stycken 

av de högst relevanta ramarna att analysera djupare. De identifierade ramarna, som utgör 

stommen i denna framinganalys, lyder som följer: 
 

• Je suis Charlie 

• Varför publicera/inte publicera karikatyrer 

• Bakomliggande orsaker till dådet   

• Följder av attentatet 

• Åtgärder 
 

Den djupgående processen i framinganalysen av de identifierade ramarna inleddes med 

att vi återigen gick igenom det empiriska materialet med fokus på en ram i taget. Denna 

del av analysen ämnade identifiera i vilken utsträckning respektive ram förekom/inte 

förekom i åsiktstexterna. För att underlätta samt för att få en lättöverskådlig bild av det 

slutgiltiga resultatet för nästkommande del i analysarbetet, valde vi att förse respektive 

ram med en specifik färg. Då ramarna identifierats i samtliga av de 40 åsiktstexterna, 

valdes relevanta citat ut som ska förse läsaren med tillräcklig information för att kunna 

skapa sig en uppfattning om hur respektive ram använts av skribenterna i gestaltningen 

av omständigheterna kring terrordådet mot Charlie Hebdo. Det är således dessa delar av 

texterna som utgör våra framing devices, vilka talar om vilken slags ram det handlar 

om. Efter denna process var det dags att ta fram reasoning devices till varje ram, för att 

göra varje ram komplett. Dessa togs fram genom att sammanfatta skribenternas 

huvudsakliga argument som framkom i texterna. I vissa fall såg vi ett starkt 

ställningstagande och i andra skiljdes de åt mellan skribenterna. Genom att analysera 

skribenternas åsikter kunde vi definiera vad de ansåg vara problemet, vilka orsaker som 

låg bakom problemet samt vilka lösningar det kan finnas till detta problem.  
 

Det tredje steget i analysen består enligt Van Gorp (2010) av att leta efter mönster i de 

framing- och reasoning devices vi tagit fram. Här tydliggörs likheter, olikheter samt 

kontraster mellan dessa. Här separeras även framing- och reasoning devices från texten i 

sig och sätts samman med mer övergripande idéer, vilket i vårt fall bestod av våra 

teorier samt tidigare forskning. I det sista steget av den induktiva delen av analysen, 

delade vi upp koderna genom att sätta ihop och fylla i en frame matrix. I denna matrix 



  
 

18 

presenteras de resultat vi tagit fram i de tidigare stegen. Efter detta sökte vi efter logiska 

kombinationer mellan kolumnerna såsom definitioner, orsaker, ansvar, lösningar och så 

vidare (Van Gorp, 2010). Då denna frame matrix består av en sammanfattning av vår 

analys kommer den således att presenteras under sammanfattning i slutet av uppsatsen. 

 

4.5 Metodkritik 

Vid analys av ramar i nyhetsrapportering besitter framinganalysen stora fördelar i fråga 

om att kasta ljus över relevanta nyckelbegrepp och detaljer kring specifika händelser 

som forskaren ämnar undersöka. Dessa fördelar är naturligtvis något bra och skapar 

stora förutsättningar för ett framgångsrikt forskningsresultat, men det kan även ha sina 

nackdelar (Entman, 1993). Entman menar att risken med att söka efter specifika ramar 

kan resultera i forskaren förlorar förmågan att analysera innehållet på ett objektivt sätt 

och således tenderar att för fort och enkelt hitta det denne letar efter. I vår framinganalys 

ämnade vi identifiera ramar som eventuellt kan ligga till grund för hur svensk kontra 

turkisk press valde att gestalta omständigheterna kring terrordådet mot Charlie Hebdo 

och vi är därför medvetna om det faktum att objektiviteten i studien kan gå förlorad. För 

att undvika detta, analyserade vi kritiskt respektive tidning utifrån ett så objektivt 

förhållningssätt som möjligt utan att i förväg ha diskuterat vilka ramar respektive text 

kunde komma att innehålla, något som i sin tur ökar studiens reliabilitet. Vidare är vi 

medvetna om att vi som forskare har svenskt ursprung, vilket kan ses som kritiskt då 

studien baseras på våra tolkningar av skribenternas åsiktstexter. 
 

När det kommer till val av tidningar är vi medvetna om att de engelskspråkiga 

tidningarna inte kan representera den turkiska pressen på samma sätt som de tidningar 

som vänder sig till de turkiska invånarna. I vilken utsträckning de skiljer sig åt kan vi 

inte dra några slutsatser om, men då de inte vänder sig till samma målgrupp är vi 

medvetna om att detta kan spegla innehållet i texterna. Således hade resultatet och 

utfallet av denna studie eventuellt kommit att se annorlunda ut ifall vi istället hade valt 

en turkisk tidning som främst vänder sig till de turkiska invånarna. Dock ser vi inte 

detta som något hinder för vår studie, utan något man främst bör vara medveten om som 

läsare.  
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5 Resultat & Analys 
Detta kapitel redogör för det resultat vi fått fram genom analys av åsiktstexterna i form 

av 5 stycken ramar. Resultatet presenteras genom varvade citat från samtliga tidningar, 

där vi genom våra framing devices sammanfattar skribenternas huvudsakliga 

ståndpunkter för respektive ram. Vidare analyseras även skribenternas implicita 

budskap som döljs i ramarna, vilka vi även knyter an till våra valda teorier samt 

tidigare forskning. Artiklarna som vi analyserat för att få fram vårt resultat återfinns i 

Bilaga B. 

 

5.1 Je suis Charlie  

Ramen Je suis Charlie behandlar media, makthavare och allmänhetens 

ställningstaganden i samband med terrorattentatet mot satirtidningen. Je suis Charlie 

eller ”Jag är Charlie”, syftar till den fras som efter attentatet sågs pryda såväl löpsedlar 

som flöden i olika sociala medier. Genom att öppet bruka denna mening för omvärlden, 

ämnade många människor visa sin sorg för dem som omkom i attentatet, men även att ta 

ställning i fråga om det fria ordet och demokratin. Den primära diskussionen och 

problematiken kring användandet av frasen är något i synnerhet de svenska skribenterna 

tycks vara eniga om, vilket således utgör det centrala temat för ramen; i vilken 

utsträckning kan de som påstår sig “vara Charlie” verkligen stå bakom frasens egentliga 

innebörd? 

 

Framing devices 

Det centrala och övervägande temat som tas upp i ramen behandlar huruvida de som 

aktivt tar ställning och påstår sig vara Charlie verkligen kan stå för den bakomliggande 

betydelsen av frasen eller inte. Denna ram dominerar stort i de svenska åsiktstexterna, 

men förekommer betydligt mindre i de turkiska tidningarnas gestaltningar av 

omständigheterna kring terrordådet. Baserat på detta resultat, kommer således 

nedanstående exempel enbart representera de svenska åsiktstexterna. Skribenterna på 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet tycks överlag ha en relativt enad bild av 

fenomenet och presenterar i åsiktstexterna för nyckelbegrepp som: sociala medier-

aktivism, pseudoengagemang, försvar för yttrandefriheten samt civilkurage.  
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Heberlein (DN, 4) uttrycker med skepsis i tonen att de människor som på sociala medier 

anser sig vara Charlie antagligen inte vet vad budskapet egentligen står för. Hon 

spekulerar i att människor som till vardags knappt syns eller hörs plötsligt identifierar 

sig med individer som är beredda att dö för yttrandefriheten genom att påstå sig vara 

Charlie:  
 

Timmarna efter terrorattentatet i Paris [...] fylldes flödet i sociala medier av frasen “Je suis 
Charlie” (“Jag är Charlie”). Människor som, mig veterligen, aldrig har stuckit ut hakan, aldrig har 
riskerat något, inte tagit ställning, aldrig stört någon, knappt märkts, hävdar plötsligt att de är 
Charlie, identifierar sig med de satirtecknare som fallit offer för fanatiska islamister: som mördats 
för att de har provocerat. (Ann Heberlein, Dagens Nyheter, 2015-01-12) 

 
Vad de svenska skribenterna ser som problematiskt med att påstå sig vara Charlie 

framkommer tydligt i analyserade åsiktstexter, där majoriteten av skribenterna ställer 

sig frågande till om de som brukar frasen kan stå för det bakomliggande budskapet 

bakom “Je suis Charlie” eller inte. Flera av skribenterna uttrycker implicit att frasen är 

enkel för gemeneman att redovisa för galleriet, men att det riktiga engagemang uteblir.  

Sundberg (SvD, 20) skriver exempelvis att:   
 

Jag är Charlie, du är Charlie, alla är vi Charlie. [...] Det är den perfekta parollen att pryda en 
sociala-medier avatar med, eller avsluta ett Golden Globe-tacktal med. Den innehåller inget annat 
än en knuten näve som kan svingas snyggt i luften. (Sam Sundberg, Svenska Dagbladet 2015-01-
14) 

 
Björkman (SvD, 12) skriver även han att frasen “Je suis Charlie” tenderar att nyttjas 

rent reflexmässigt utan direkt eftertanke, och riktar främst in sig mot övrig svensk press 

i sitt uttalande. I texten redovisar han även sin egen ståndpunkt kring “Je suis Charlie” 

med en inledande jämförelse kring Svenska Dagbladets publiceringsprinciper kontra 

Charlie Hebdos:   
 

Mycket av det Charlie Hebdo ger ut skulle inte tryckas i SvD. [...] Många tidningar har 
reflexmässigt sagt sig vara Charlie [...] För att i nästa ögonblick konstatera att de inte skulle kunna 
publicera satirtidningens material. För att det kränker, sårar och förolämpar. Så jag försvarar 
Charlies rätt att finnas, men det vore hyckleri att säga att jag är Charlie.” (Anders Q Björkman, 
Svenska Dagbladet, 2015-01-19) 

 
Att samhället utåt sätt visar på engagemang och sympati i samband med krishändelser 

anser Sundberg (SvD, 20) ofta tenderar att kännas ytligt. Sundberg ställer sig frågan hur 

ställningstagandet i fråga om yttrandefriheten hos samhället ser ut i vardagen, utan att 

någon specifik nyhetshändelse triggat till engagemanget. Han spekulerar i om “Je suis 

Charlie” är ett enkelt sätt för människor som normalt sätt inte tar till orda att ta ställning 

utan att själva sticka ut, då majoriteten gör detsamma: 
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Visst är sociala medier-aktivismen ofta ytlig. Det finns en risk att pseudoengagemanget i 
förlängningen tränger undan genuin aktivism och passiviserar oss alltmedan vi inbillar oss att vi 
gör skillnad, precis som kolmonoxid lurar lungorna att de syresätts medan vi sakta kvävs till döds. 
Men “Je suis Charlie” är också ett sätt för den tysta majoriteten av anständigt folk att ta till orda - 
eller åtminstone morra hotfullt i extremismens riktning. [...] Samtidigt är den lätt att anamma i 
tryggheten att den stora massan som samtidigt uttrycker samma sak ställer att man själv inte blir en 
måltavla. [...] Hur hårt kämpar vi egentligen för yttrandefriheten under mindre dramatiska 
omständigheter? (Sam Sundberg, Svenska Dagbladet 2015-01-14) 

 
Baserat på ovan nämnd problematik i fråga om att påstå sig vara Charlie eller inte, tar 

flera av de svenska skribenterna själva aktivt ställning i åsiktstexterna. Heberlein (DN, 

4) exempelvis, ställer sig tveksam till att såväl hon själv som samhället i övrigt har 

tillräckligt goda grunder för att kunna stå bakom det verkliga budskapet:   
 

Jag är inte alls säker på att “Je suis Charlie”. Och jag är verkligen inte säker på att alla ni som 
påstår er vara Charlie verkligen är Charlie. I alla fall inte om ni med det menar att ni är storsinta, 
toleranta och kompromisslösa försvarare av det fria ordet, människor som står över sådana låga 
känslor som kränkthet och hämndgirighet. Jag tror att många av er är tjuriga, humorlösa och 
lättkränkta när det väl kommer till kritan: när det gäller er och ert, när ni och sådant ni tycker är 
viktigt blir kritiserat, hånat, förlöjligat och föraktat.” (Ann Heberlein, Dagens Nyheter, 2015-01-
12) 

 
Reasoning devices 

Baserat på analys av det empiriska materialet, kan vi i de svenska åsiktstexterna se ett 

återkommande tema kring vad skribenterna ser som problematiskt i samband med 

frasen “Je suis Charlie”. De svenska skribenterna menar att “Je suis Charlie” är ett 

begrepp som syftar till att stå bakom rätten till yttrandefrihet till varje pris, något de i sin 

tur är tveksamma till att många som påstår sig “vara Charlie” verkligen kan stå för. 

Skribenterna diskuterar kring att medborgare (främst bosatta i västerländska länder som 

exempelvis Sverige) ser yttrandefrihet och demokrati som en självklarhet, men inte 

kämpar för det fria ordet utan tenderar att ta det för givet. Att påstå att man är Charlie är 

enligt de svenska skribenterna alldeles för enkelt. Genom bland annat sociala medier är 

detta något som människor världen över lätt slänger ur sig. Som med andra 

“internetfenomen” delas budskapet till höger och vänster - det skapas en slags 

gemenskap utan någon egentlig eftertanke. Många följer säkerligen strömmen utan att 

veta vad man delar och skriver egentligen innebär. De vill visa att de försvarar 

yttrandefriheten, men är de verkligen Charlie?  
 

Skribenterna menar att samhället, såväl medier som privatpersoner, måste våga stå upp 

för det fria ordet och demokratin även under mindre dramatiska omständigheter och inte 

enbart i samband med våldsamma attacker och upplopp. De menar även att det är viktigt 

att se över och skapa sig en korrekt uppfattning om vad det är man egentligen står för 



  
 

22 

och försvarar om man vill göra skillnad. En bra början kan exempelvis vara att själv 

ställa sig frågan hur man själv hade agerat i en snarlik situation, där någon kritiserat en 

själv och/eller något man anser vara viktigt. Enligt Bollingers toleransargument har 

människor överlag en benägenhet att vilja mörklägga åsikter som de själva inte håller 

med om (Petäjä, 2006) vilket kanske hade blivit fallet för många om frågan hade gällt 

något helt annat.  

 

5.2 Varför publicera/inte publicera karikatyrer 

Denna ram berör diskussionen om hurvida medier bör publicera karikatyrer och vidare 

om de bör återpublicera Charlie Hebdos teckningar efter attentatet eller inte. Vad finns 

det för anledningar till att inte publicera dessa teckningar och andra karikatyrer? Å 

andra sidan argumenteras det om varför det är viktigt att publicera dessa och därmed 

inte ge vika för de hot och attentat som blivit en följd av dessa publiceringar. Länge har 

denna diskussion dykt upp i medier efter liknande attentat och hot - terrordådet mot 

Charlie Hebdo blir inget undantag.  
 

Framing devices 

Det övervägande som tas upp i denna ram är orsaker till att inte publicera samt orsaker 

till att publicera. Begrepp som tas upp som orsaker till att inte publicera är: 

förlöjligande av människors känslor, provocering, säkerhetstänkande och religiös 

hänsyn. Centrala begrepp som tas upp i frågan varför medierna ska publicera 

teckningarna är: rätten till yttrandefrihet, demokratiska rättigheter och satiren som 

vapen. 
 

I artikeln “Tidningar avstår från satirbilder” i Dagens Nyheter skriver Nordström (DN, 

6) om hur flera medier har valt bort att publicera Charlie Hebdos teckningar efter 

attentatet den 7:e januari:  
 

Medievärlden är delad när det gäller att publicera teckningarna från Charlie Hebdo. Aftonbladet 
och Jyllands-Posten avstår, andra medier pixlar bilderna. Aftonbladet har valt att inte publicera 
teckningar från den franska satirtidningen [...] eftersom man inte vill “provocera i onödan”. Inte 
heller den danska tidningen Jyllands-Posten trycker några illustrationer från Charlie Hebdo. “Det 
här visar att våld fungerar” [...] “vi har levt i rädsla för en terroristattack i nio år och ja, det är 
förklaringen varför vi inte publicerar teckningarna, varken våra egna eller Charlie Hebdos. 
(Andreas Nordström, Dagens Nyheter, 2015-01-10)  

 
Gudmundson (SvD, 13) tar upp publicering av de satiriska bilderna överlag och pekar 

här på att det inte är många tidningar som faktiskt tagit risken och publicerat dessa. Han 
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berättar vidare att tidningen han själv skriver för, Svenska Dagbladet, inte kommer 

återpublicera dessa. Ett flertal anledningar anges:  
 

Antalet tidningar som har publicerat ens någon av J-P:s, Vilks, eller de franska satirikernas bilder - 
som ställningstagande - går att räkna på fingrarna. SvD är inget undantag. En kombination av 
säkerhetstänkande, redaktionell nyhetsvärdering och påstådd religiös hänsyn trumfar 
yttrandefriheten. (Per Gudmundson, Svenska Dagbladet, 2015-01-08)  

 
I Dagens Nyheter skriver Buruma (DN, 1) om provokatörens roll och hur dennes 

uppgift är att utmana de sociala barriärer som finns. Buruma menar att det är skillnad på 

vem som säger vad. Han fortsätter med att påpeka att dessa provokationsbilder bör få 

finnas och ta plats, både i journalistiken samt konsten - och de ska absolut inte leda till 

konsekvenser som terrorattacker:  
 

Faktum är att yttrandefriheten är tämligen relativ. Vad en konstnär eller romanförfattare får säga, 
får inte sägas av en domare eller en politiker. Språket som används inbördes av amerikanska svarta 
skulle vara grovt förolämpande om de användes av en vit person. [...] Provokatörens roll är att 
utmana dessa sociala barriärer genom att vara avsiktligt ohyfsad. Det bör finnas utrymme för 
sådana ikonoklaster, inom konsten och i journalistikens utkanter, och de bör utan tvekan inte vara 
föremål för våldsamma attacker. (Ian Buruma, Dagens Nyheter, 2015-01-13)  

 
I krönikan “Vi har rätt att häckla och ifrågasätta” i Svenska Dagbladet berättar 

skribenten Karén (SvD, 16) om hur satirer, i detta fallet Charlie Hebdos, används som 

“vapen” för att kritisera makthavare. Han förklarar att många ansett att Charlie Hebdo 

många gånger har gått över gränsen, och att det är just där problemet ligger när man 

talar om yttrandefrihet:  
 

Det är inte alls självklart att man ska häckla religioner. [...] Men alla sunda demokratier vilar på 
fundamentet att det är vår rätt att göra just detta. [...] - men vi behöver inte alltid utöva den rätten 
eller ta oss den friheten. Charlie Hebdo tog sig den rätten oftare än andra publicister. 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. Och precis där ligger smärtpunkten för det vi kallar yttrandefrihet. 
[...] även något så heligt som en religion ska tåla satirens vassa penna. (Fredric Karén, Svenska 
Dagbladet, 2015-01-07) 

 
I Today´s Zaman resonerar Kaya Uranli (TZ, 35) kring hur avgörande yttrandefriheten 

är i världen. Han fortsätter med att poängtera att vi bör ha friheten att säga vad vi vill 

utan censur eller straff som följd av våra utlåtanden:  
 

Freedom of speech is crucial in our diverse world. We should have the right to speak without 
concern of censorship or retribution. Our rights are legitimate only if they do not infringe on the 
rights of others. (Arzu Kaya Uranli, Today´s Zaman, 2015-01-10) 

 

I “To publish Charlie Hebdo or not” berättar Özkök (HDN, 29) om den razzia som 

gjordes mot den turkiska tidningen Cumhuriyet efter att de återpublicerat Charlie 

Hebdos teckningar. Özkök skriver att han innan razzian tänkte berätta för de anställda 
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på Cumhuriyet (som han känt sedan tidigare) hur meningslöst han tyckte att det var att 

publicera dessa. Efter polistillslaget mot tidningsredaktionen försvann dessa känslor och 

han kände med alla de som marscherade i Frankrike. Inte för Charlie Hebdos 

teckningar, utan för rätten till yttrandefrihet:  
 

I was going to address my colleagues at daily Cumhuriyet. I was going to tell them, “Look, what is 
the point of publishing the cartoons now?” [...] What was the point of doing such a thing? I was 
going to say, “No offense, but I am not with you on this”. I was going to say that, but the midnight 
police raid at the publishing house swept away all these feelings. [...] All of a sudden, I found 
myself in the same mood as millions of people in France. There, millions of people marched not to 
defend the caricatures of Charlie Hebdo, but to defend its freedom of expression. (Ertugrul Özkök, 
Hürriyet Daily News 2015-01-16) 

 
Reasoning devices 

I samband med ställningstagandet i fråga om att publicera Charlie Hebdos karikatyrer 

eller inte uppstod en oenighet mellan tidningarna, och vi kunde genom analysen tydligt 

se att “problem” riskerade att uppstå vare sig tidningarna valt att publicera teckningarna 

eller inte. Kontroversen visar på att det är svårt för pressen att finna en sund balansgång 

i fråga om att främja yttrandefriheten kontra att kränka och såra andras känslor. 

Amirthalingam (2007) menar att de begränsningar som finns i yttrandefriheten existerar 

för att skydda religiösa känslor. Säkerhetsaspekten kring de anställda på redaktionerna 

är ett annat centralt problem som tidningarna måste ta ställning till i samband med 

kontroversiella uttalanden/publikationer.   
 

Som resultat av de våldsdåd som har utförts samt de hot som riktats mot 

tidningsredaktioner på grund av det de har publicerat har en rädsla infunnit sig hos 

dessa redaktioner. De som utfört dessa hot och attacker har gjort det “i Guds namn” och 

har blivit provocerade av vad anser är hån mot deras religion, Islam. Här kan vi dra en 

liknelse till Muhammedkarikatyrerna som publicerades i dansk press 2005. Strömbäck, 

Shehata & Dimitrova (2008) menar att det inte var själva publiceringen av teckningarna 

som var problemet, utan de reaktioner som följde från muslimer världen över. För att 

undvika att bli måltavlor för extremister har många tidningar runt om i världen valt att 

undvika publiceringar som skulle kunna provocera dessa grupper. Trots att de flesta 

utav dessa tidningar är eniga om hur viktig yttrandefriheten är, sätter de ändå säkerheten 

i första hand.  
 

Oenigheten bidrar till att det uppstår svårigheter att finna en lösning på dispyten. Att 

inte kunna garantera sina anställda säkerhet i sitt yrke är ett problem i sig, men vilket 

budskap sänder medierna ut till allmänheten om de ger vika för alla de hot som de 
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utsätts för? Genom att censurera eller avstå helt från att publicera material av rädsla för 

attacker och hot, riskerar tidningarna att visa att detta beteende fungerar. På så vis 

minskar yttrandefriheten och därmed acceptansen för andras åsikter, istället för att öka 

enligt Bollingers toleransargument (Petäjä, 2006). 

 

5.3 Bakomliggande orsaker till dådet 

Terrordådet mot tidningsredaktionen Charlie Hebdo skakade en hel värld. Finns det 

någon förklaring till vad som kan ha triggat personerna att utföra detta hemska dåd? Att 

det handlar om extremism och att personerna har anknytning till Islam är något man kan 

fastställa. Denna ram berör dock vad skribenterna anser vara de underliggande 

faktorerna som leder till detta beteende. Vad grundar sig terrorism i? Varför blir dessa 

personer så upprörda över Charlie Hebdos och andra tidningars satiriska publiceringar?  
 

Framing devices 

I de texter där det diskuteras mycket om varför människor tar illa upp när det kommer 

till satirer används centrala uttryck som: brist på humor och gemensamma 

referensramar. De texter där man lägger fokus på bakomliggande orsaker till 

terrorismen och den islamistiska extremismen tas nyckelbegrepp som avsaknad av 

universella principer, trender i den muslimska världen, misstro mot muslimer och 

islamofobi upp. 
 

En bakomliggande orsak Wiman (DN, 7) och Magnusson (SvD, 19) tar upp i samband 

med terrorattentatet mot Charlie Hebdo är bristen på förståelse för satiren. Wiman (DN, 

7) menar att problemet ligger i bristen på humor och att det i själva verket är personerna 

som tar illa vid sig och inte själva religionen:  
 

Redan fatwakrisen kring Salman Rushdie kunde på goda grunder beskrivas som en konflikt mellan 
dem som har humor och dem som inte har det. I själva verket är brist på humor ett kännetecken för 
all fundamentalism. Distinktionen förtjänar att göras återigen: en människa kan bli kränkt och 
sårad. En religion kan aldrig bli det. (Björn Wiman, Dagens Nyheter 2015-01-07) 

 
Magnusson (SvD, 19) pekar ut problemet som brist på gemensamma referensramar som 

i sin följd leder till att satiren inte uppfattas enhetligt. Något som dessutom ökar 

problematiken är när satiren är riktad mot minoriteter. Magnusson (SvD, 19) drar i 

samband med detta en liknelse till mobbning:  
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För att en satir skall vara rolig krävs emellertid gemensamma referensramar. Alla som berörs 
måste kunna uppfatta löjet, även den som utsätts för det. [...] det är en annan sak att utifrån sin 
egen världsbild göra sig lustig över andras. Här saknas den gemensamma referensramen och 
satiren kan gå snett, vilket blir särskilt problematiskt om den riktar sig mot minoriteter. Garvet kan 
övergå i mobbning. (Kjell Magnusson, Svenska Dagbladet 2015-01-14) 

 
Ytterligare orsaker till attentatet och extremism som pekas ut av skribenterna handlar 

om avsaknaden av specifika värderingar och existerande tendenser i den muslimska 

kontexten. Kemal (TZ, 37) skriver att detta leder till besvikna ungdomar vilka i sin tur 

flyr till de extremistiska kretsarna och våldet:  
 

The core reason, perhaps, for Charlie Hebdo being brutally attacked by Islamic fundamentalists 
stems from an absence of universal principles such as freedom of the press, freedom of expression 
and the sacredness of human rights in the Muslim world, which creates a breeding ground for 
disappointed youngsters, who sometimes turn to extremist elements and resort to violance. (Lale 
Kemal, Today´s Zaman, 2015-01-08) 

 
I Hürriyet Daily News tar Akyol (HDN, 21) upp vad han anser är problemet med 

extremisterna och vissa delar utav den muslimska världen, att deras levnadssätt och 

lagar inte hör hemma i dagens samhälle:  
We should also see that these extremists rely on certain medieval texts that really do decree the 
“death penalty” for “blasphemy”. [...] The problem is that there are still trends in the Muslim 
world that are quite pre-Enlightenment, to put it in an historical contect, an insists on imposing 
medieval Islamic law in today’s world. (Mustafa Akyol, Hürriyet Daily News 2015-01-10) 

 
I Hürriyet Daily News fortsätter Özyurt (HDN, 30) att förklara de bakomliggande 

orsakerna till attacken. Hon menar att det inte handlar om religionen i sig utan om en 

feltolkning av religionen och de tillhörande traditionerna:  
 

It is not about our religion, it is about what we are doing wrong. It is about the missing love and 
compassion in our lives and traditions. It is about mis- and dis-understanding the days of the 
Prophet Muhammad. [...] Islam is not an easy religion to live in non-Muslim lands these days. It is 
twice as hard on young men living in Europe as minorities who are seeking a role as fathers, sons 
and citizens. Women can find solace and peace in homes and sisterhood, but men unfortunately do 
not have that luxury, so they seek comfort in force and violance. (Ahu Özyurt, Hürriyet Daily 
News, 2015-01-09)  

 
Özyurt (HDN, 30) pekar även på de svårigheter som muslimer upplever i icke-

muslimska länder idag, särskilt unga män. Som minoritet i Europa söker de sin roll som 

fäder, söner samt som invånare, och utan någon annan trygghet söker de “tröst” i våldet. 

Magnusson (SvD, 19) förklarar roten till problemet i samma linje. Att det handlar om 

hur situationen i Frankrike ser ut idag, med populistiska partier vars bakomliggande 

budskap stödjer fientlighet mot muslimer. Samtidigt är Frankrike det land som har den 

största mängd muslimska invånare i hela Europa:  
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I Frankrike antas idén om det sekulära samhället garantera landets sammanhållning. Intuitivt har 
man försökt hålla religionen borta från gatorna och offentligheten. Att strategin har misslyckats 
står klart när landet har ett av Europas största populistiska partier som underblåser misstro mot 
både judar och muslimer. [...] Situationen förvärras av att Frankrike har Europas största muslimska 
och judiska befolkning. (Kjell Magnusson, Svenska Dagbladet 2015-01-14) 
 

Reasoning devices 

Att ringa in det exakta motivet till attacken mot Charlie Hebdo är vanskligt, och 

skribenterna formulerar i åsiktstexterna flera olika problem som kan ligga till grund för 

dessa våldsamma handlingar. Något flera av skribenterna från såväl de svenska som 

turkiska tidningarna dock pekar ut är saknaden av gemensamma referensramar. Dessa 

skillnader grundas i såväl yttrandefriheten som i användandet av satir som verktyg för 

samhällskritik. Detta blir således problematiskt då den utsatta gruppen, i detta fall 

muslimerna, känner sig utsatta och kränkta. En annan aspekt kring problemet tycks bero 

på att muslimer tolkar religionen Islam på olika sätt. Skribenterna på de turkiska 

tidningarna menar att de extrema islamisterna lever kvar i uråldriga mönster och 

tolkningar som inte passar in i dagens samhälle.  
 

Att tolka sin religion på ett extremt sätt och hålla fast vid traditioner trots att de inte 

längre går att applicera i dagens samhälle skapar klyftor mellan kulturer, då viktiga 

principer såsom yttrandefrihet inte anammas enhetligt. Här uppstår en kulturkrock som i 

sig kan medföra svårigheter när det kommer till att förstå varandras religioner och 

kulturer. Huntington (1996) menar att en följd av detta kan bli att de skilda kulturerna 

ständigt söker efter en motståndare med motsatt uppfattning. Detta för att lättare kunna 

känna tillhörighet till sin egen kultur. De turkiska skribenterna menar att muslimer 

känner sig utsatta och har svårt att hitta sin roll i det “icke-muslimska” samhället, vilket 

kan resultera i att de söker tröst i våldet. En ökad främlingsfientlighet kan vara 

ytterligare en bidragande orsak till varför muslimerna inte känner samhörighet i 

samhället, utan istället känner sig utsatta och söker trygghet i grupper som de kan 

identifiera sig själva med. Amirthalingam (2007) menar att när samhället hanterar frågor 

som gäller känslor hos religiösa grupper eller minoriteter bör man respektera och följa 

de etiska normer som gäller för landet, religionen eller kulturen. De bör också agera 

opartiskt och faktabaserat. Detta för att undvika inskränkningar i våra friheter i 

framtiden.  
 

De kulturkrockar som uppstår i dagens mångkulturella samhälle är oundvikliga men 

behöver inte innebära något negativt. Samhället har ett gemensamt ansvar i att 
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underlätta för minoriteter att komma in i samhället, men för att detta ska vara möjligt 

måste dessa minoriteter anpassa sina värderingar efter hur samhället ser ut idag samt 

acceptera kulturers olikheter. Detta gäller samtliga civilisationer. På så sätt kan 

motsättningar som i värsta fall leder till attacker som den mot Charlie Hebdo undvikas.  

 

5.4 Följder av attentatet 

Då majoriteten åsiktstexter gestaltade omständighetera kring terrordådet mot Charlie 

Hebdo med stort fokus på de konsekvenser dådet fört med sig, ämnar denna kärnram att 

belysa just följder av attentatet. Vilka följder skribenterna fokuserar kring i de turkiska 

åsiktstexterna framgår tydligt i analysen. Här diskuterar i stort sett samtliga av de 

turkiska skribenterna det redan befintliga problemet kring islamofobi och 

misstänksamhet gentemot Islam och muslimer i allmänhet. Skribenterna menar att detta 

problem riskerar att eskalera som en konsekvens av terrordådet.  
 

Framing devices 

Huvudsakliga aspekter som återkommer mer frekvent, främst i de turkiska tidningarna, 

inbegriper följande nyckelbegrepp: islamofobi och misstänksamhet gentemot muslimer. 

I de svenska åsiktstexterna fokuserade skribenterna mer kring nyckelbegrepp gällande: 

yttrandefrihet och demokrati. Följande empiriskt material kommer således att redovisa 

för exempel kring dessa följder, representativt för såväl de turkiska som svenska 

tidningarna.   
 

Solgun (TZ, 39) beskriver problemet och spekulerar i om följderna av dådet mot Charlie 

Hebdo kan komma att likna de efter terrorattacken mot World Trade Center 2011: 
 

There will be a new page in the relations of the US and Europe with the Muslim world. And this 
will inevitably have som short and medium-term ramifications for Turkey as well. The short-term 
consequence will be an increase in islamophobia, nationalistic sentiment and influece of racist 
movements. [...] It could also be said that the European states will take additional and sometimes 
extraordinary security measures like those the US had in the aftermath of the Sept. 11 attacks and 
that Muslims in Europe will be treated with more suspicion. (Cafer Solgun, Today’s Zaman 2015-
01-08) 

 
Något som i turkisk press tycks saknas i debatten efter dådet är kanske den mest 

grundläggande och självklara aspekten; yttrandefriheten. Yinanc (HDN, 28) tar upp just 

detta i sin åsiktstext, där han uppmanar till den livliga debatten kring yttrandefrihetens 

gränser som uppstått i väst efter terrordådet. Enligt Yinanc fokuseras debatten i Turkiet 

kring aspekten om islamofobi, något hans kollegor på Hürriyet Daily News och Today’s 
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Zaman håller med om. Yinanc utvecklar detta ytterligare genom att beskriva hur styret i 

Turkiet efter dådet har avstått från att yttra sig kring aspekten om yttrandefrihet och 

istället fortsatt att belysa den växande islamofobin:  
 

At least there is a debate going on about the limits of freedom of expression in Western circles. 
Unfortunately, in our part of the world the discussion is centered on Islamophobia. It is a pity that 
the initial reaction from the Turkish leadership was to evoke the issue of Islamophobia, while also 
condemning the killings in Paris. [...] President Recep Tayyip Erdogan, who speaks on nearly 
every occasion about anything, has interestingly kept silent on the matter, for at least five days, 
limiting himself to a written statement. However, in neither his statement, nor in those of Prime 
Minister Ahmet Davutoglu can you see a word about freedom of expression. (Barcin Yinanc, 
Hürriyet Daily News 2015-01-13) 
 

 
Uranli (TZ, 35) bekräftar i sin åsiktstext att terrordåd ofta förknippas med Islam som 

religion och utvecklar resonemanget sett ur muslimer bosatta i västs synvinkel. Uranli 

menar att muslimer i väst ständigt behöver försvara Islam och hävda att religionen inte 

rättfärdigar våldshandlingar som terrordådet mot satirtidningen. Han beskriver även de 

positiva reaktionerna från omvärlden samt att ledare och organisationer inom Islam 

snabbt efter dådet gick ut och fördömde gärningen:   
 

Following this dreadful, cruel attack, Muslims who live in non-Muslim countries in the West have 
again become very uncomfortable and tired of explaining that these horrific acts have nothing to 
do with Islam. [...] we saw a new form of solidarity in global reactions. Muslim leaders and 
Islamic organizations have been very quick to express their condemnation of the acts, and their 
message that there is no place in Islam for terrorism was clear. (Arzu kaya Uranli, Today´s Zaman, 
2015-01-10)  

 
I de svenska åsiktstexterna valde skribenterna desto mer att fokusera kring de följder 

som påverkar samhället, yttrandefriheten och demokratin i världen. Enligt Irenius (SvD, 

15) kommer yttrandefriheten att påverkas på så sätt att redaktioner världen över blir allt 

mer rädda till följd av attentat som det mot Charlie Hebdo och riskerar nyttja 

självcensur i större utsträckning än tidigare: 
 

Det är inte bara ett viktigt stycke fransk tidningshistoria som går i graven. Det är också en sorgens 
dag för alla som tror på yttrandefrihet. För varje attentat som sker så påverkas stämningen på 
veckomöten på all världens redaktioner. Rädslan och självcensuren infinner sig. Yttrandefriheten 
blir mindre självklar. (Lisa Irenius, Svenska Dagbladet, 2015-01-08) 

 
Men attacken mot Charlie Hebdo påverkar även demokratin i samhället skriver Åsbrink 

(DN, 10). Hon menar att vi som lever i ett demokratiskt samhälle måste stå emot 

extremismen som genom attentaten ämnar förgöra demokratin. Dock menar hon att det 

finns en befogad rädsla och balansgång vi ständigt förhåller oss till i fråga om att 

skydda demokratin: 
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Med gårdagens terrormord i Paris, har terror och extremism tagit ett stort steg in i den demokrati 
den vill förgöra. Vår demokrati. Vår värld. Och det är vi - alla - som måste stå emot. [...] vi vacklar 
mellan mellan befogad rädsla för terror och befogad rädsla för ett mer repressivt samhälle. 
(Elisabeth Åsbrink, Dagens Nyheter, 2015-01-08) 

 
Många svenska medborgare ställer sig nu följdfrågan om detta våld även kan komma att 

drabba Sverige? Gudmundson (SvD, 14) har svar på tal och menar att: 
 

Faktum är att det redan har hänt. [...] Under dessa år har uppslutningen bakom yttrandefriheten 
varit minst sagt skral. Tyvärr talar inte mycket heller för att onsdagens massaker kommer att ge 
något varaktigt stöd för dem som riskerar sina liv. Yttrandefriheten är nämligen obekväm. Och det 
måste den kunna vara. Annars vore det inte yttrandefrihet. (Per Gudmundson, Svenska Dagbladet 
2015-01-07) 

 
Reasoning devices 

Att terrorattacken mot Charlie Hebdo kommer sätta djupa spår är det ingen tvekan om. 

Ett flertal av skribenterna, såväl turkiska som svenska, förutser att dådet mot den 

franska tidningen kommer leda till en ökad misstänksamhet mot muslimer, likt följderna 

i USA efter 9/11. Muslimer världen över, men framför allt i Europa, kommer påverkas 

på så sätt att de tvingas försvara sin religion - trots att de själva inte har något med dådet 

att göra. De extremister som utövar våldsdåd i Islams namn svartmålar inte enbart sig 

själva utan en hel religion. Detta medför att muslimer i allmänhet ofta förknippas med 

terrorism och de fruktansvärda dåd som har utförs, vilket i sin tur leder till ökad 

islamofobi. Vidare kommer den självcensur som redan infunnit sig på 

tidningsredaktioner runt om i världen säkerligen att eskalera, vilket i sin tur då påverkar 

yttrandefriheten och därmed även demokratin.  
 

Flera av de turkiska skribenterna menar dock att för stort fokus läggs på just islamofobi, 

främst av ledare i Turkiet och att fokus istället bör flyttas mot problemet kring bristen 

på yttrandefriheten. Baserat på Reporters Without Borders (2015) statistik över “world 

press freedom index” där Turkiet hamnar långt ner på listan över länder där 

yttrandefrihet råder, kan vi möjligen se en förklaring till varför aspekten kring 

yttrandefrihet bortprioriteras i debatten. Detta på grund av att den helt enkelt inte ges 

något större utrymme i vare sig medier eller i det dagliga samtalet. Rätten till det fria 

ordet är ännu ingen självklarhet i Turkiet på samma sätt som i länder högt rankade på 

listan, och därför utgör aspekten om yttrandefrihet inte heller ett lika stort intresse i 

fråga om nyhetsrapportering. Denna teori styrks även om vi ser till Archettis (2008) 

jämförande studie av hur de största tidningarna i USA, Italien, Frankrike och Pakistan 

gestaltade 9/11. Där visade resultatet att såväl nyhetsbevakning som nyhetsvärde i 
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samband med dådet prioriterades och fastställdes av respektive lands politiska ledare. 

Således skiljde sig gestaltningen länderna emellan. 
 

Då skribenternas fokus skiljde något mellan tidningarna/länderna i fråga om följder av 

attentatet, är det nödvändigt att se till lösningar ur flera synvinklar. I de svenska 

åsiktstexterna handlar följderna till stor del om att man som journalist måste våga stå 

upp för yttrandefriheten trots rädsla, medan de turkiska riktade in sig på vikten av att 

fördöma all form av sammankoppling mellan Islam och terrordåd. De turkiska 

skribenterna menar att fredliga muslimer, makthavare och andra opinionsledare efter 

attacken var snabba med att tydliggöra att Islam inte under några som helst 

omständigheter stödjer våldsdåd. Något som är än mer viktigt att fortsätta med 

framtiden. Som ledare högt upp i hierarkin har man ett stort inflytande och det är därför 

viktigt att uttala sig om “rätt saker”. När det kommer till att vara ledare i ett muslimskt 

land efter ett dåd som utförts i religionens namn är det än mer centralt att inte “skylla på 

islamofobin”, utan att istället visa var man står i frågan och våga lägga fram det verkliga 

problemet.  

 

5.5 Åtgärder 

Denna ram redogör för de åtgärder till terrordåd och hot som föreslås av skribenterna i 

åsiktstexterna. Vad kan man göra för att lösa detta världsomfattande problem och hos 

vem ligger ansvaret? I texterna som berörde detta ämne togs samhället (Europa, 

Frankrike men även de muslimska länderna) upp som ansvariga för att möjliggöra 

eventuella åtgärder. Många utav skribenterna, främst i de turkiska åsiktstexterna, pekade 

också på hur det är upp till “de fredliga muslimerna” att vara ett föredöme i frågan.  
 

Framing Devices 

I de texter där skribenterna menar att det är upp till samhället tas det upp fraser som 

minska klassklyftor, tillhörighet, att leva med kulturella samt religiösa olikheter, 

minskad rasism samt främlingsfientlighet och att skilja Islam från terrorism. I de texter 

där skribenterna menar att det är upp till muslimerna använder man termer som förnya 

tolkningen av Islam, möta hån med hövlighet och ta på sig ansvar.  
 

Westberg (DN, 9) skriver om förslag som tagits upp i syfte att minska de klyftor som 

finns samt för att människor oberoende av religion eller etnicitet ska känna tillhörighet i 
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samhället. Dessa åtgärder ska förslagsvis redan tas upp under skoltiden, och det talas 

även om trohetseder som ska få nya medborgare i länder att känna sig stolta att tillhöra 

landet de flyttat till:  
 

I den andan har röster höjts för värnplikt eller en åtta månaders samhällstjänst för att minska 
klassklyftor och etnisk och religiös särprägel. Många vill upprätta respekten för auktoriteten: en 
kateder borde finnas, barn ska resa sig då en vuxen träder in, nationalsången på avslutningen, 
religionshistoria om kristendom, judendom, islam - utan pekpinnar. En trohetsed till författningens 
frihetsprinciper eller FN:s förklaring om mänskliga rättigheter har diskuterats. I USA och Kanada 
har blivande medborgare uppenbart känt en stolthet att genom en ed bli tillhöriga. (Pär Westberg, 
Dagens Nyheter, 2015-01-26)  

 
Buruma (DN, 1) menar att det är upp till samhället att skapa förändring och acceptera 

det multi-kulturella och multi-religiösa, vilket medför andra värderingar än ens egna. 

Han menar att om vi börjar påstå att vi är i “krig” med Islam så låter vi jihadisterna få 

övertaget. Istället borde vi släppa in de fredliga muslimerna i vårt samhälle. Om vi gör 

det kommer det bli till vår fördel:  
 

För att demokratin ska fungera måste medborgarna vara villiga att ge och ta. Detta innebär också 
att vi i ett civiliserat samhälle accepterar att leva med kulturella eller religiösa olikheter utan att 
medvetet förolämpa dem vars värderingar vi inte delar. [...] 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. 
Om vi 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. (Ian Buruma, Dagens Nyheter 2015-01-13) 

 
Även Jurgens (TZ, 34) anser att det är upp till samhället att ta itu med de problem som 

finns. Man måste hitta ett sätt att minska rasismen och främlingsfientligheten i Europa, 

bättre integrera invandrare samt stoppa de radikalister som agerar i Jihads namn. Han 

menar att detta kan göras genom att bli bättre på att inkludera alla i samhället:  
 

[...] society must address three intertwined topics. First, how to stem the tide of racism and 
xenophobia currently on the rise in Europe; second, how to so much better intergrate immigrant 
families into society! Third, how to stop those who radicalize young men and women in the name 
of jihadoperating from our soil! [...] Can our societies become more socially inclusive and how? 
(Klaus Jurgens, Today´s Zaman, 2015-01-10)  

 
I krönikan “Countering blasphemy with civility” (HDN, 21) beskriver Akyol att 

problemet ligger i hur muslimerna tolkar sin religion. Att de måste förnya tolkningen 

och inkludera viktiga aspekter såsom yttrandefrihet, religionsfrihet och mänskliga 

rättigheter. Det är viktigt för muslimerna att bemöta “hånet” med hövlighet istället för 

med ilska och våld:  
 

We Muslims need to get to the bottom of the issue, which is how we shall understand Islamic law 
in our day and age. [...] The matter here is how to renew the interpretation of the diverse traditions 
of Islam in the light of freedom of speech, freedom of religion and other human rights. [...] None 
of this means that Muslims have to be happy with the mockery of their faith. They just have to 
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counter it with civility, rather than rage and violence. To see why, one of the things they can do is 
to read their Qur’an a bit more carefully. (Mustafa Akyol, Hürriyet Daily News 2015-01-10) 

 
Yurttagül (TZ, 40) menar att genom att skjuta ifrån sig problemen och säga att det inte 

har något med “oss” att göra så bidrar man mer till problemet än till själva lösningen. 

Att skylla ifrån sig tjänar ingenting till. Det är dags att ta sitt ansvar och det finns bara 

ett sätt att bemöta denna kultur fylld av krig och våld - med fred, tolerans, jämlikhet 

samt yttrande- och pressfrihet:  
 

The attack on Charlie Hebdo was an attack on humanity, on Muslimhood and on our values. If you 
ignore it as such, taking the stance “it has no connection to us,” you are like an ostrich with its 
head stuck in the sand -- more part of the problem than the solution. [...] Now is not the time to 
point to racism and Islamophobia in Europe with the intent of skewing the conversation; now is 
the time to stand up and squarely shoulder our responsibilities when it comes to terrorism and all 
the disasters in our region. There is only one viable responce we can offer when faced by this war, 
and this culture of violance: peace, tolerance, equality and the freedom of press and thought. (Ali 
Yurttagül, Today´s Zaman, 2015-01-11)  

 

Reasoning devices  

Trots dagens globaliserade samhälle där världens alla kulturer möts och lever sida vid 

sida med varandra, menar majoriteten av de turkiska skribenterna att muslimer bosatta i 

icke-muslimska länder har svårigheter att känna tillhörighet med det övriga samhället. 

Problemet med integration kan således påverka muslimernas förmåga att anpassa sig 

efter rådande kultur, något som i så fall kan ligga till grund för extremisternas 

våldshandlingar. Vidare menar skribenterna att dessa extrema islamister inte bemöter 

den satiriska samhällskritiken riktad mot religionen på ett bra sätt. Likt 

Muhammedkarikatyrerna i Jyllands-Posten 2005 så finns det många tolkningar av 

teckningarna. I samband med publiceringarna i dansk press, ansåg somliga att dessa 

handlade om en intolerans mot den muslimska minoriteten i Danmark (Strömbäck, 

Shehata & Dimitrova, 2008). De turkiska skribenterna fortsätter med att påpeka att 

många fredliga muslimer tenderar att skjuta problemet ifrån sig istället för att stå upp 

mot extremisterna. Detta på grund av att de anser att dåden inte har något att göra med 

Islam.  
 

Att de extremister som utför dessa dåd är de som bär det huvudsakliga ansvaret behövs 

inte argumenteras för. Däremot blir det svårt att förlita sig på att det är dem som ska 

lösa problemet. Därför läggs också en stor del utav ansvaret på samhället och övriga 

muslimer. Som i de flesta konflikter världen över vill ingen ta på sig ansvaret utan 

istället avsäger sig detta genom att påstå att problemet grundar sig i andra problem. 

Muslimer uttalar sig om att dåden har sin grund i islamofobi, i ett samhället som blir allt 
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mer främlingsfientligt. Samtidigt menar andra muslimer att det inte alls handlar om 

detta, utan att dessa dåd handlar om människor som feltolkar en religion och att 

extremisternas handlingar leder till islamofobin.  
 

Att finna en lösning kring ett så stort, världsomfattande problem som hot och 

terrorattacker i samband med demokrati och yttrandefrihet är inte lätt. Och det är ett 

arbete som kommer att ta tid. Ett första steg är att fredliga muslimer anammar rollen 

som föredömen för sin religion och visar att kritik inte under några omständigheter får 

bemötas med våld. Då skribenter, främst från de turkiska åsiktstexterna, kartlagt 

problemet med att Islam som religion tenderar att uppfattas på olika sätt, är det även av 

högsta vikt att samtliga muslimer skapar sig korrekt uppfattning om vad Islam faktiskt 

står för. I de turkiska åsiktstexterna spekulerar man även i om det är hög tid att förnya 

gamla, muslimska traditioner på ett sätt anpassat efter dagens friheter i fråga om 

demokrati och yttrandefrihet. På så sätt kan man underlätta för att skapa en tolerans mot 

andra kulturella identiteter, vilket Huntington (1996), menar kan bidra till att undvika 

motsättningar. Utöver detta spelar samhället en stor roll, där man bör arbeta 

förebyggande för att undvika skiljaktigheter i viktiga frågor rörande exempelvis 

mänskliga rättigheter och frihetsprinciper. För att detta ska bli än mer effektivt bör man 

starta detta arbete redan i skolan. 
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6 Sammanfattning & Diskussion 
Inledningsvis kommer vi i detta kapitel redovisa vår frame matrix och sammanfatta 

samtliga 5 ramar som identifierats i analysen. Här besvaras även studiens 

forskningsfrågor genom en diskussion där vi presenterar våra resultat, egna tankar 

samt slutsatser. Vidare diskuterar vi frågor som dykt upp under studiens gång och ger 

förslag på framtida forskning. 

 

6.1 Sammanfattning 
 
6.1.1 Frame matrix med problemdefinition, orsak & lösning 

 
Fig. 3. Frame matrix med problemdefinition, orsak och lösning för respektive ram baserad på 

analyserat material. (Ekstam & Karlsson, 2015) 
 

6.1.2 Je suis Charlie 

En återkommande uppfattning hos skribenterna när det handlar om allmänhetens sätt att 

visa sitt stöd var att de som påstår sig “vara Charlie” egentligen inte kan stå bakom den 

egentliga innebörden av denna fras. Att vara Charlie, någon som är villig att riskera sitt 

liv för yttrandefriheten, är ingen lätt uppgift. Desto lättare är det däremot att påstå detta, 
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särskilt på sociala medier där man gömmer sig bakom en skärm utan någon som helst 

ansträngning. Människor följer med strömmen istället för att verkligen tänka över vad 

det är de antyder med denna fras. Om man verkligen står för detta budskap bör man 

även våga försvara denna fråga på daglig basis, oavsett situation. 

 

6.1.3 Varför publicera/inte publicera karikatyrer 

I samband med nyhetsrapportering efter terrordåd som det mot Charlie Hebdos 

redaktion, ställs medierna ofta inför ultimatum i fråga om att aktivt ta ställning i 

kontroversiella frågor. Ramen om “varför publicera/inte publicera karikatyrer” visade 

sig förekomma mer frekvent i de svenska åsiktstexterna än i de turkiska, där flera av 

skribenter från såväl Svenska Dagbladet som Dagens Nyheter diskuterade för -och 

nackdelar med återpublicering av karikatyrerna Här uppstod dock 

meningsskiljaktigheter i fråga om att finna en sund balansgång mellan att stå upp för det 

fria ordet och demokratin, utan att kränka och såra någon.   

 

6.1.4 Bakomliggande orsaker till dådet 

De orsaker som ligger bakom dådet och terrorism pekas utav skribenterna ut som 

avsaknaden av gemensamma referensramar kulturer emellan. Genom att tolka Islam på 

ett extremt sätt skapar vissa muslimer en annorlunda världsbild, vilket i sin tur kan 

påverka reaktionerna till karikatyrerna och resultera i att de känner sig kränkta och 

utsatta. Kulturkrocken som uppstår, ökad islamofobi samt att somliga muslimer har 

svårt att hitta sin roll i det “icke-muslimska samhället”, nämns som potentiella 

bidragande faktorer till varför vissa muslimer söker sig till de extremistiska grupperna. 

För att lösa dessa problem måste en acceptans för kulturers olikheter skapas och 

samhället måste inkludera minoriteter såsom muslimer på ett bättre sätt. Utöver detta är 

det även upp till minoriteterna att anpassa sina värderingar och principer utefter det 

samhälle de lever i.  

6.1.5 Följder av attentatet 

Vad skribenterna i respektive tidning fokuserade kring i fråga om följer av attentatet 

visade sig variera beroende på land. I de turkiska åsiktstexterna diskuterar skribenterna 

övervägande kring problemet med islamofobi och misstänksamhet gentemot muslimer, 

där terrordådet mot World Trade Center var ett återkommande exempel i flera av 

texterna. I de svenska åsiktstexterna däremot, menar skribenterna att de största 
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konsekvenserna kommer att påverka det fria ordet och demokratin runt om i världen på 

så sätt att rädslan på redaktioner ökar, något som i sin tur kan leda till självcensur.  

 

6.1.6 Åtgärder 

Ramen om åtgärder behandlas i stort sett i lika stor utsträckning av samtliga tidningar, 

oberoende land. Här fokuseras diskussionen kring vilka som anses vara ansvariga för att 

lösa situationen med ökade terroristattacker, där skribenterna redovisar för olika teorier 

och tankar kring detta. Många av skribenterna menar att det är upp till samhället att 

bättre integrera invandrare med annan religiös bakgrund, skapa gemenskap och 

tillhörighet och på så sätt minska främlingsfientligheten. En annan synvinkel som i 

synnerhet tas upp av de turkiska skribenterna är att mycket av jobbet ligger hos 

muslimerna själva. Det är upp till dem att hitta en balans mellan sin tolkning av 

religionen och samhällets regler och normer. Genom att göra detta skapar de bättre 

förutsättningar för sig själva att komma in i samhället.  

 

6.2 Diskussion & Slutsats 

Vissa utav de ramar vi tagit fram syntes mer frekvent i de svenska tidningarna medan 

andra var mer förekommande i de turkiska texterna. De svenska skribenterna resonerar 

mycket kring de ramar som berör hur allmänheten tagit ställning kring terrordådet samt 

hur medierna valt att ställa sig i fråga om att återpublicera Charlie Hebdos teckningar. I 

de turkiska texterna ligger större fokus på att hitta de bakomliggande orsakerna till 

dådet och framför allt på vad följderna av attentatet kommer att bli. Vi tror att detta 

grundas i att Turkiet är ett muslimskt land och att de således blir mer påverkade av 

följderna samt att de känner större press på att visa att de inser vikten av problemet och 

inte tänker blunda för det, utan istället visa hur de ställer sig i frågan. Att de turkiska 

tidningarna är engelskspråkiga och inte enbart vänder sig till de turkiska invånarna samt 

muslimer tror vi också kan vara en bidragande faktor till deras ställningstagande. 

Bakomliggande orsaker till dådet pekas i analysmaterialet ut som den differens som 

existerar kulturer emellan samt den islamofobi som råder i världen och framför allt i 

Europa. Huntington (1996) hävdar att skillnader mellan kulturer kan bidra till 

konflikter, splittring och strider världen över. Han anser att en lösning till detta är att 

finna och skapa tolerans för andra kulturer än den man själv är uppfödd i.  
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I Sverige ses yttrandefrihet i vanliga fall som en självklarhet, men efter ett terrordåd 

som det i Paris blir den desto mindre tydlig vilket resulterat i ett hett diskussionsämne 

hos såväl allmänheten som i medierna. De turkiska skribenterna diskuterar även dem 

yttrandefriheten och menar att muslimer bör se över och anpassa religionen Islam mer 

efter rådande friheter, så som det fria ordet, för att bättre integrera med övriga 

civilisationer. Vi anser att denna aspekt är en nödvändighet för att i framtiden få ett 

stopp på våldsrelaterade dåd i samband med yttrandefrihet och demokrati. Vidare 

skriver såväl de turkiska som svenska skribenterna att problem uppstår när människor 

inte besitter samma referensramar, vilket i detta fall bemöttes med våld. Enligt 

Bollingers toleransargument blir civilisationer i ett samhälle med yttrandefrihet mer 

toleranta i fråga om åsikter som skiljer sig från sina egna (Petäjä 2006), vilket således 

stödjer det faktum att avsaknaden av yttrandefrihetsprinciper i Islam kan leda till 

missnöje. Detta kan i sin tur, i värsta fall, leda till konflikter och terrordåd som det mot 

Charlie Hebdo.  

Ramen gällande vilka åtgärder som kan lösa problemen med terrorattentat behandlas i 

stort sett i samma utsträckning i de svenska och turkiska texterna vilket visar på att detta 

är en fråga som tidningarna i båda länderna anser är central att ta upp. Dock diskuterar 

de svenska och turkiska skribenterna detta problem med olika fokus. De turkiska 

skribenterna visar även här att de anser att mycket av jobbet ligger hos muslimerna 

själva. Trots att mycket av ansvaret ligger hos samhället, måste personerna i fråga vara 

med och förbättra sina förutsättningar för att bli en del av det samhälle de lever i.  

Genom ramarna som vi tagit fram i analysen har vi kartlagt vad skribenterna anser vara 

det huvudsakliga problemet, vilka bakomliggande orsaker det finns till problemet samt 

förslag på hur detta problem ska lösas. Ekström & Larsson (2010) anser att detta är de 

huvudsakliga uppgifterna när man studerar medier. I de ramar vi fick fram genom att 

analysera åsiktstexterna fann vi olika vinklingar på problemet, vilket Chong & 

Druckman (2007) menar är en central del av framingteorin. Att problemen sågs utifrån 

olika perspektiv med ett flertal tolkningar var inget vi blev förvånade över, dock såg vi 

också en hel del likheter i materialet. Innehållet i de ramar vi tagit fram är i vissa fall 

återkommande och somliga teman syns därmed ett flertal gånger i vår analys. Ämnen 

som dyker upp mer frekvent i dessa ramar är yttrandefrihet, kränkning, islamofobi, 

kulturkrock och religionstolkning. Majoriteten av skribenterna från samtliga tidningar 

diskuterar de underliggande problemen kring terrorattacken. Då dessa aspekter i sig är 



  
 

39 

så pass världsomfattande, är orsakerna bakom problemen samt lösningarna komplexa. 

Huvudsakligen vilar här ett gemensamt ansvar främst hos samhället, medierna och 

invånarna för att finna effektiva åtgärder. Detta är en långsiktig process, vilket kräver ett 

samspel mellan samtliga parter.  

 

6.3 Framtida forskning 

Under studiens gång har vi reflekterat kring huruvida vårt resultat hade sett likadant ut 

om vi hade analyserat turkiska tidningar skrivna på det egna språket, som därmed 

huvudsakligen riktar sig mot de turkiska invånarna. Detta anser vi således kan ligga till 

grund för vidare forskning i ämnet. Ytterligare förslag på framtida forskning kan vara 

att utöka analysen, då vi i denna studie endast valt att applicera den induktiva delen av 

framinganalysen på vårt material. Genom att utvidga analysen med den deduktiva delen, 

kan ytterligare jämförelser genomföras genom att kvantitativt mäta i vilken utsträckning 

varje ram förekom i de olika tidningarna.  
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Bilagor 
 
Bilaga A Information om utvalda tidningar för analysen 
 
Today’s Zaman  

Today’s Zaman är en engelskspråkig turkisk tidning som grundades 2007, till följd av 

ett behov man såg i en tid fylld av globala konflikter. Med tanke på dessa konflikter 

ansåg grundarna att det krävs mer kommunikation mellan samhällen, kulturer, 

religioner och språk. För att visa att Turkiet inte var någon motståndare till denna 

kommunikation grundades tidningen, som enligt sin hemsida garanterar trovärdiga 

nyheter, objektiva analyser samt tillförlitlig information till sina läsare. Tidningen 

levererar nationella såväl som internationella nyheter inom ett flertal områden och har 

samarbeten med världsledande tidningar såsom Los Angeles Times och Washington 

Post (Today´s Zaman, u.å.). Today´s Zaman tillhör Zaman Media Group, där den stora 

turkiska dagstidningen Zaman även ingår i, och ägs av Feza Publications Inc (Kenes, 

Bülent, 2008, 3 juni).  
 

Hürriyet Daily News 

Den engelskspråkiga tidningen Hürriyet Daily News som grundades 1961 med 

grundtanken “Worlds window to Turkey”, har sedan starten varit en utav de ledande 

nyhetskällorna för Turkiet och övriga regionen. I januari 2000 blev tidningen uppköpt 

av Doğan Group och den är tillgänglig både i tryckt version och på webben. 

Hürriyetdailynews.com, varifrån vi kommer att analysera artiklar ifrån, har 450 000 

unika besökare varje månad och 60 000 av dessa besöker sidan från andra länder än 

Turkiet (Hürriyet Kurumsal, 2012).  

Svenska Dagbladet  

Svenska Dagbladet grundades 1884 och finns både i tryckt version och på webben. 

Tidningen har inga politiska ansatser med undantag av ledarsidorna där de antar 

benämningen obunden moderat (Svenska Dagbladet, 2014). Ledarsidan redigeras 

utifrån liberala och konservativa värderingar och har i uppgift att arbeta för en 

demokratisk rättsstat för varje invånares bästa. Tidningens grundstenar är tryckfrihet 

och yttrandefrihet och Svenska Dagbladet vill vara en öppen arena för det fria ordet. 

Svenska Dagbladets verksamhet är oberoende av politiska, religiösa, kommersiella eller 

enskilda intressen och innehållet påverkas således inte av externa organisationer eller 
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individer (Svenska Dagbladet, 2009). Tidningen når ut till cirka 1 miljon läsare varje 

dag och deras tidningssajt har cirka 1,5 miljoner unika besökare varje dag (SvD 

Annonsera, u.å.). 

Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter startades upp 1864 och ägs av Bonnierkoncernen sedan 1998. Deras 

papperstidning har 793 100 läsare varje dag och webbtidningen DN.se har 1,55 miljoner 

unika besökare i veckan (Dagens Nyheter, 2015b). Tidningen Dagens nyheter är 

oberoende liberala och tar därmed avstånd från politiska partier, organisationer och 

ekonomiska maktområden (Dagens Nyheter, 2015a). Dagens Nyheter vill försvara det 

öppna samhällets huvudsakliga värden, upplyst förnuft, humanism samt tolerans. 

Tidningen vill spegla samhällets mångfald och verka som Sveriges främsta 

demokratiska mötesplats (Dagens Nyheter, 2015c). 
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Bilaga B Åsiktstexter som analyserats 

Referens i löpande text: (Förkortning tidning, nummer åsiktstext) Ex: (DN, 4) 

 

Dagens Nyheter (DN) 

1: Buruma, I. (2015-01-13). “Påstå inte att väst är i krig med islam”. Dagens Nyheter. 

Hämtad 2015-04-23, från http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/pasta-inte-att-vast-

ar-i-krig-med-islam/ 
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