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Förord 
Tack till chefredaktörerna Poul Madsen på Ekstra Bladet och Thomas Mattson på Expressen som 

har tagit sig tid till att prata med oss. Tack till vår handledare Cecilia Aare som bollat idéer och 

hjälpt oss att hålla ögonen på målet. Även ett stort tack till Nordplus för stipendiet till Danmark.
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Abstract 
Denna uppsats syfte är att undersöka hur de danska tidningarna Berlingske och Ekstra Bladet 

samt de svenska Expressen och Svenska Dagbladet rapporterade och diskuterade om attentatet 

mot Charlie Hebdo i Paris den 7 januari 2015 veckan efter händelsen. Uppsatsen syftar till att 

besvara följande frågeställningar: Hur skiljer sig de fyra tidningarna åt i hur de valt att publicera 

bilder på och ur Charlie Hebdo? Hur ser förekomsten av värdeord ut i de fyra tidningarna kring 

yttrandefrihet, pressfrihet och extremistisk islamism, i samband med attentatet? På vilket sätt 

diskuteras yttrandefrihet kontra extremistisk islamism i nyhets- respektive opinionstexter? Vad 

finns det för tankar bakom publicistiska val och pressetik i samband med Charlie Hebdo-

rapporteringen?  

 

Resultaten visar att de danska tidningarna använder värderande ord i större utsträckning än de 

svenska. Det gäller både om orden används i positiv eller negativ kontext.  De visar också att 

tidningarna gjort olika värderingar när det gäller publicering av omslag samt karikatyrer 

kopplade till Charlie Hebdo. För publicisterna har yttrande- och pressfriheten överlag vägt tyngre 

än rädslan för vedergällning från extremistiska islamister. Detta har visat sig både i 

opinionstexter och under våra intervjuer med chefredaktörerna Thomas Mattsson (Expressen) 

och Poul Madsen (Ekstra Bladet). För att komma fram till dessa resultat har vi använt oss av tre 

metoder: kvantitativ innehållsanalys där vi räknar nyckelord och förekomst av bilder, kvalitativa 

studier där vi närstuderar artiklar och intervjuer med chefredaktörer. 
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1. Inledning 

Den 7 januari 2015 klev bröderna Saïd och Chérif Kouachi in på satirtidningen Charlie Hebdos 

redaktion i Paris. Beväpnade med automatgevär sköt de ihjäl elva personer, varav fem av dessa 

var några av tidningens tecknare. Ytterligare elva personer skadades i samband med dådet och 

kort efter attacken sköts en polisman ihjäl av bröderna. Bakgrunden till attentatet var att 

tidningen vid ett flertal tillfällen angripit islam, bland annat genom att ha publicerat karikatyrer 

av profeten Muhammed. Bröderna betecknade sig själva som jihadister och hade båda koppling 

till al-Qaida. Detta var den största terrorattacken i Europa sedan Anders Behring Breiviks 

massaker i Norge 2011.  

 

Händelsen väckte åter diskussionen om yttrandefrihet kontra religionsfrihet. En diskussion som 

bara några år tidigare var synnerligen aktuell efter publiceringar av Muhammed-karikatyrer i 

Jyllands-Posten. Dessa ledde till en rad våldsdåd riktade både mot tidningen och mot Danmark. 

Den upprörda stämningen och hotet om våld gjorde att medier världen över kom fram till olika 

beslut vad det gällde att publicera eller icke publicera karikatyrerna. I Sverige har man hela tiden 

intagit en försiktig hållning i frågan. Oro för repressalier och för att förolämpa muslimer har lett 

till att svenska tidningar avstått från att publicera. 

 

Efter attacken mot Charlie Hebdo valde dock flera svenska tidningar att publicera några av 

tidningens Muhammed-karikatyrer. Främst i ledet gick Thomas Mattson och Expressen som 

valde att teckna hela framsidan och publicera flera uppslag med karikatyrerna ur Charlie Hebdo. 

Flera tidningsredaktioner beslutade dock att avstå från att publicera Muhammedteckningar. Vissa 

menar att dessa bör publiceras eftersom de har ett stort nyhetsvärde i och med orsaken till 

attacken, medan andra pekar på att det skulle vara kränkande mot religiösa muslimer. Denna 

problematik har fångat vårt intresse och vi vill ta reda på hur chefredaktörerna resonerat kring 

publicistiska beslut. 

 

Det finns fler skäl till att skriva denna uppsats om attentatet mot Charlie Hebdo. Den ena av oss 

befann sig av en tillfällighet i Paris samtidigt som attentatet ägde rum. Därför kändes det extra 

angeläget att uppmärksamma rapporteringen. Vi fann båda dessutom ämnet intressant i och med 

den journalistiska vinkeln. Yttrandefriheten och pressfriheten är viktiga ledord i denna uppsats. 

Hur påverkar hot från islamister och andra extrema grupper dessa två friheter och hur gestaltas 

och diskuteras de i medierna?  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur två danska och två svenska tidningar rapporterade och 

diskuterade efter attacken i Paris. De tidningar som valts ut är Berlingske, Ekstra Bladet, 

Expressen och Svenska Dagbladet. Urvalet är baserat på strävan efter ett så brett underlag som 

möjligt utifrån våra begränsningar. Vi valde att ha en morgon- och en kvällstidning från Sverige 

och Danmark för att kunna göra en rättvis jämförelse.  

 

Frågeställningar: 

• Hur skiljer sig de fyra tidningarna åt i hur de valt att publicera bilder på och ur Charlie 
Hebdo? 
 

• Hur ser förekomsten av värdeord/nyckelord ut i de fyra tidningarna kring yttrandefrihet, 
pressfrihet och extremistisk islamism, i samband med attentatet?   
 

• På vilket sätt diskuteras yttrandefrihet kontra extremistisk islamism i nyhets- respektive 
opinionstexter? 
 

• Vad fanns det för tankar bakom publicistiska val och pressetik i samband med Charlie 
Hebdo-rapporteringen?  

 

1.2 Hypotes 

Mot bakgrund av de tidigare publicerade Muhammed-karikatyrerna i Jylland och debattklimatet i 

stort i Danmark så tror vi att de danska tidningarna är mer angelägna att publicera karikatyrer 

från Charlie Hebdo än de svenska. Vi tror också att de danska tidningarna använder mer 

värdeladdade ord i sin rapportering och inte är lika varsamma med att undvika formuleringar 

som kan provocera vissa grupper i samhället, som till exempel religiösa muslimer.  
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1.3 Disposition 

Uppsatsens disposition är upplagd på följande sätt. I kapitel 2 ges en bakgrund till de fyra 

tidningar som studien omfattar och till tidskriften Charlie Hebdo. Även en bakgrund ges till 

attentatet och begreppen yttrandefrihet och extremistisk islamism. Nästa kapitel behandlar teorier 

kring gestaltning och social konstruktionism som kommer att kopplas till vår studie. I kapitel 4 

tas tidigare forskning upp som behandlar vårt ämne. I kapitel 5 går vi igenom vilket material vi 

använt och hur avgränsningen sett ut. I kapitel 6 beskrivs metoden och arbetets gång. Här 

presenteras både den kvantitativa och den kvalitativa analysen samt våra intervjuer. Kapitel 7 

innehåller en sammanställning av våra resultat med en tolkning av dessa. Nästa avsnitt innehåller 

en diskussion och slutsatserna av våra fynd. Det sista kapitlet ger förslag på vidare forskning. 

 

 

2. Bakgrund 

I denna bakgrund ges först en kortare introduktion till tidningarna som denna studie omfattar. 

Därefter även en bakgrund till satirtidningen Charlie Hebdo och attentatet i Paris den 7 januari 

2015. Begreppen yttrandefrihet och extremistisk islamism definieras slutligen.  

 

2.1 Berlingske, Ekstra Bladet, Expressen, Svenska Dagbladet 

Berlingske är en dansk dagstidning som ges ut varje dag med en upplaga på 75 000 exemplar 

(2014). Tidningen grundades 1749 av Ernst Henrich Berling, vilket gör den till den äldsta ännu 

utgivna dagstidningen i Danmark. Tidningen betecknas idag som ”oberoende borgerlig” och 

ingår i Berlingske Media, Danmarks största företag inom tidnings- och förlagsbranschen. 

Chefredaktör sedan 2007 är Lisbeth Knudsen.1 

 

Ekstra Bladet är en dansk oberoende socialradikal kvällstidning som ges ut varje dag med en 

upplaga på 50 000 exemplar (2014). Tidningen började ges ut i Köpenhamn år 1904 som 

morgontidningen Politikens Ekstra Blad, men blev redaktionellt självständig ett år senare. Sedan 

början på 1960-talet ges Ekstra Bladet ut som en sensationsinriktad, lösnummerförsåld tidning i 

tabloidform. Koncernen JP/Politikens hus är ägare. Poul Madsen är chefredaktör sedan 2007.2 

                                                 
1 Sjölin, Mats. Berlingske Tidende. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/berlingske-tidende (Hämtad 2015-04-
29) 
2 Gustafsson, Karl-Erik. Ekstra Bladet. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/ekstra-bladet (Hämtad 2015-04-29) 
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Expressen är en liberal kvällstidning utgiven i Stockholm. Den ges ut med en upplaga på 157 300 

exemplar vardagar och 197 700 exemplar söndagar (2014). Expressen grundades 1944 av AB 

Dagens Nyheter. Idag ägs den av AB Kvällstidningen Expressen, dotterbolag till Bonnier AB. 

Thomas Mattson är sedan 2009 chefredaktör på tidningen.3 

 

Svenska Dagbladet är en obunden moderat daglig morgontidning, utgiven i Stockholm, med en 

upplaga på 158 500 exemplar (2014). Tidningen grundades 1884 och ägs av den norska 

förlagskoncernen Schibsted. Chefredaktör sedan 2013 är Fredric Karén.4 

 

2.2 Charlie Hebdo 

Charlie Hebdo är en fransk satirisk veckotidning, som normalt trycks i ca 75 000 exemplar och 

som grundades i Paris 1970 av författaren François Cavanna (1923–2014). Den nuvarande 

chefredaktören är Gérard Biard. Tidningen är främst känd för sina provokativa teckningar och 

sin sekulära, antireligiösa hållning. Måltavlorna är ofta religiösa ledare samt politiker och andra 

offentliga personer. Medarbetarna skriver eller tecknar under pseudonym, men deras riktiga 

namn är kända. De väjer inte för att publicera provokativa teckningar och texter som bryter mot 

olika tabun. Namnet kommer ifrån den tecknade figuren Charlie Brown i serien Snobben. 

Tidningen började ges ut som en efterträdare till Hara-Kiri Hebdo som förbjöds av 

myndigheterna 1970 efter ett skämt om före detta presidenten Charles de Gaulles bortgång.5  

 

Tidskriften har tidigare varit i blåsväder. Bland annat för sin drift med islam då de publicerade de 

kontroversiella Muhammedteckningarna tillsammans med egna karikatyrer år 2006. Flera 

muslimska organisationer stämde den gången Charlie Hebdo för rasism och förtal av islam, men 

tidningen friades med hänvisning till att teckningarna var riktade mot muslimsk terrorism och 

inte mot islam i allmänhet.6 År 2011 totalförstördes tidningens lokaler av en brandbomb. Samma 

dag publicerades ett kontroversiellt nummer benämnt Charia Hebdo, där profeten Muhammed 

uppgavs vara chefredaktör. Efter attentatet har tidningen stått under ständigt polisbeskydd 

eftersom det på jihadistsajter förekommit hot och uppmaningar till aktioner mot tidningen.7 

                                                 
3 Gustafsson, Karl-Erik. Expressen. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/expressen (Hämtad 2015-04-29) 
4 Sandlund, Elisabeth. Svenska Dagbladet. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/svenska-dagbladet (Hämtad 
2015-04-29) 
5 Gruvö, Jonas. Charlie Hebdo. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/charlie-hebdo (Hämtad 2015-04-29) 
6 Ibid 
7 TT, Fakta: Charlie Hebdo. Dagens Industri. http://www.di.se/artiklar/2015/1/7/blodig-attack-pa-fransk-
satirtidning/ (Hämtad 2015-04-30) 
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2.3 Attentatet i Paris 

Den 7 januari 2015 tvingade sig två beväpnade män in på Charlie Hebdos huvudkontor i Paris. 

De öppnade eld och dödade tolv personer, tecknarna Charb, Cabu, Honoré, Tignous och 

Wolinski, ekonomen Bernard Maris, redaktörerna Elsa Cayat och Mustapha Ourrad, gästen 

Michel Renaud, underhållsarbetaren Frédéric Boisseau och vakten Brinsolaro och polisen 

Merabet. Ytterligare elva personer skadades. Männen identifierades som bröderna Saïd Kouachi 

och Chérif Kouachi.8  

 

Det huvudsakliga motivet bakom attacken var hatet mot Charlie Hebdos karikatyrer, som 

skämtade med islamiska ledare och profeten Muhammed. Angriparna ville stoppa tidningen från 

att göra narr av profeten. Två dagar efter attacken tog terrornätverket al-Qaida på sig ansvaret för 

attacken med hänvisning till hämnd för profeten Muhammed. I sin engelskspråkiga upplaga av 

tidskriften Inspire släppte Al-Quaida 2013 en lista på personer som bör dödas. Här finns ett antal 

namn som anses ha angripit islam, däribland tecknaren Stéphane Charbonnier.9 

 

2.4 Muhammed-teckningarna i Jyllands-Posten & Lars Vilks 

Med ”Muhammed-teckningarna” avses de tolv karikatyrer av profeten Muhammed som 

publicerades i den danska tidningen Jyllands-Posten den 30 september 2005. Publiceringen 

skapade upprörda känslor i flera håll av världen eftersom avbildningar av profeten Muhammed 

anses kränkande för många muslimer. Detta ledde i sin tur till stora protester, demonstrationer 

samt attentat mot danska intressen.10  

 

Lars Vilks är en svensk konstnär född 1946. Han gjorde 2007 teckningar av profeten Muhammed 

som rondellhund, vilka publicerades av tidningen Nerikes Allehanda samma år. Han har sedan 

dess varit under polisskydd på grund av ständiga dödshot från radikala islamister.11 

 

 

                                                 
8 Charlie Hebdo attack – Three days of terror. BBC News. 2015-01-14. http://www.bbc.com/news/world-europe-
30708237 (Hämtad 2015-04-29) 
9 Bilefsky, Dan & de la Baume, Maïa. Terrorists Strike Charlie Hebdo Newspaper in Paris, Leaving 12 Dead. The 
New York Times. 2015-01-07. http://www.nytimes.com/2015/01/08/world/europe/ 
charlie-hebdo-paris-shooting.html?_r=0 (Hämtad 2015-04-30) 
10 Åsbrink, Helena. Muhammedteckningarna. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/muhammedteckningarna 
(Hämtad 2015-05-16) 
11 Sylvan, Bo. Lars Vilks. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/lars-vilks (Hämtad 2015-05-16) 
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2.5 Yttrandefrihet 

Begreppet yttrandefrihet innefattar rätten att i tal, skrift, bild eller på annat sätt meddela 

upplysningar och uttrycka tankar, åsikter och känslor.12 Yttrandefriheten går hand i hand med 

åsikts- och tryckfriheten, de tillhör de mest grundläggande friheterna för ett fungerande 

demokratiskt samhälle. Den huvudsakliga tanken bakom yttrandefrihet är att var och en ska 

kunna ta del av en mångfald av åsikter gällande alla de frågor som vi fattar gemensamma beslut 

om.13 Yttrandefrihetsgrundlagarna i Sverige och Danmark möjliggör att information sprids fritt 

och därmed får medborgare och beslutsfattare bättre möjligheter att fatta välgrundade beslut.14 

 

2.6 Extremism & islamism 

Extremism kännetecknas av totala och ensidiga lösningar på problem, ofta finns bara ett eller få 

problem i åtanke. Det finns vanligen också en kompromisslöshet mot andra uppfattningar och 

synsätt. När det gäller religiös extremism tolkas religiösa texter ordagrant och bokstavligen.15 

 

Islamism är uppfattningen att religionen islam ska styra politiken och samhället. Enligt 

islamismen har gud bestämt hur samhället ska vara ordnat. Därför ska lagarna följa islams regler. 

Islamism kallas även islamisk fundamentalism.16 

 

 

3. Tidigare forskning  

Att hitta tidigare forskning om attentatet mot Charlie Hebdo är svårt, eftersom attacken i 

skrivande stund inträffat relativt nyligen. Däremot finns det en del forskning om 

Muhammedkarikatyrerna i Jyllands-Posten och Charlie Hebdos tidigare kontroverser.  

 

En vetenskaplig artikel skriven av Christian Guimelli, Grégory Lo Monaco och Jean-Claude 

Deschamps, forskare inom social psykologi, tar upp stämningen mot Charlie Hebdo. Detta efter 

tidskriftens publicering av Jyllands-Postens Muhammedkarikatyrer 2006. Artikeln ställer frågan 

”hur har målet mot Charlie Hebdo (mars 2007) påverkat hur franska studenter ser på det 

                                                 
12 RF 2:1 s.1 
13 Olsson, Anders R., Yttrandefrihet & tryckfrihet: handbok för journalister, 7., [omarb. och uppdaterade] uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2012 
14 Kulturdepartementet. Yttrandefrihet. http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-
rattigheter-finns-det/yttrandefrihet (Hämtad 2015-05-04) 
15 Liedman, Sven-Eric, Nationalencyklopedin. Extremism. http://www.ne.se/extremism (Hämtad 2015-04-30) 
16 Salamandra HB, Islamism. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/islamism (Hämtad 2015-04-30) 
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muslimska samfundet?” Undersökningen studerade hur de öppna respektive dolda attityderna 

mot muslimer förändrades i och med stämningsmålet. Resultatet visade på en tydlig skillnad i 

hur respondenternas öppna attityder mot muslimer hade förändrats efter stämningsmålet. Dolda 

attityder, undersökta i formen ”vad tror du att fransmän i allmänhet tycker om muslimer?” var 

desamma som före stämningen. När det gällde frågeställningar som kopplar muslimer och 

terrorism visade det sig att respondenterna efter stämningen blivit mer öppna med sina åsikter.17 

 

I Blasphemy as sacred rite/right avhandlas de olika synsätten på yttrandefrihet kontra 

religionsfrihet i den amerikanska dagstidningen New York Times respektive den franska 

motsvarigheten Le Monde. Denna vetenskapliga artikel är skriven av Dan Berkowitz och 

Lyombe Eko, båda forskare inom journalistik. Dess utgångspunkt är hur de båda tidningarna 

diskuterade kontroversen kring de danska Muhammed-karikatyrerna. Undersökningen visade att 

tidningarna, trots många gemensamma kulturella nämnare, hade en olik syn på yttrandefrihet i 

förhållande till religionsfriheten. För Le Monde var det viktigt att kämpa för yttrandefriheten och 

stödja Jyllands-Posten och de danska tecknarna. De såg helt enkelt saken som sin egen. För New 

York Times var händelserna kring teckningarna blott internationella nyheter på avstånd. 

Rapporten var mer saklig utan eget engagemang eller relateringar till amerikanska intressen. 

Författarna konstaterar att detta beror på att USA och Frankrike har olika viktförhållanden 

mellan yttrandefrihet och religionsfrihet. I USA är religionen stark och yttrandefriheten har varit 

på tillbakagång, i Frankrike det motsatta.18 

 

Betty Regnström Larsson har skrivit en C-uppsats, Laïcité: En persons frihet stannar där de 

andras frihet börjar, som handlar om debatten kring hur yttrande- och religionsfrihet förhåller 

sig till varandra. Genom kvalitativa intervjuer med franska journalister har hon undersökt hur 

dessa ser på detta förhållande. Två av de män hon intervjuade kom från Charlie Hebdos 

redaktion. Författarens intervjuer behandlar yttrandefrihet och religion, islam i Frankrike, 

Muhammedkarikatyrer och sekularisering. Majoriteten av de intervjuade ansåg att yttrandefrihet 

bör prioriteras och är nödvändigt i ett fungerande demokratiskt samhälle.19 

En annan C-uppsats, I kölvattnet av Muhammed-karikatyrerna, av Caroline Thulin, handlar om 

                                                 
17 Guinelli, Christian & Lo Monaco, Grégory & Deschamps, Jean-Claude. The lawsuit against ”Charlie Hebdo” 
and its effect on the social representations of the Muslim Community, Presses Universitaires de Grenoble, 2010 
18 Berkowitz, Dan & Lyombe, Eko. Blasphemy as sacred rite/right: “The Mohammed Cartoons Affair” and 
maintenance of journalistic ideology. Vetenskaplig artikel. Routledge, 2007 
19 Regnström Larsson, Betty. Laïcité: En persons frihet stannar där de andras frihet börjar. Kandidatuppsats, 
Stockholms Universitet, 2013 
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hur Dagens Nyheter presenterade protesterna mot Muhammed-karikatyrerna som publicerades i 

danska Jyllands-Posten 2005. Författaren har gjort en kritisk diskursanalys av texter publicerade 

i DN mellan 31 januari och 7 februari 2006. Fokus har varit vilka klassificeringar som 

förekommit och hur muslimer presenteras i texterna. De mest framträdande diskurserna är att 

tidningarna målar upp att det finns en konflikt mellan yttrandefriheten och islam. Tidningens 

ståndpunkt innebär ett försvar av yttrandefriheten, och islam förklaras genom denna tudelning till 

stor del vara ”vår” motpol. Bilden av en ”kamp” mellan öst/islam/muslimer och väst/kristna 

förekommer.20 

 

 

4. Teoretisk ram  
De teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för vår uppsats är gestaltningsteorin och 

Stuart Halls teorier om social konstruktionism. I det här avsnittet går vi igenom dessa. 

 

4.1 Gestaltningsteorin 

Verkligheten består av mer information än vad som får plats i en nyhetstext. Därför behöver 

journalister välja vilka händelser, vinklar och källor som får plats och vilka som inte får det. 

Denna typ av avgränsning kan kallas för gestaltning, “framing” eller på svenska – tolkningsram. 

Den är resultatet av en process som kan ske både medveten och omedveten.21 

 

Processen leder fram till gestaltningar, som ytterst kan sägas vara kulturella då de säger något 

om samhället vi lever i. Journalister tillämpar hela tiden dessa gestaltningar eftersom de är djupt 

kulturellt förankrade. Aspekter som påverkar framing är, förutom redaktionskultur, sådant som 

utbildning, politiskt engagemang och partiidentifikation. Framing har starkare effekter för 

konsumenter som accepterar det grundläggande budskapet, när det ligger i linje med ens egna 

åsikter.22 

 

Gestaltningsteorin belyser att journalister oftare framhäver sidor av en händelse som förstärker 

bilden av ett händelseförlopp istället för att förklara det. Hur journalisten gestaltar en händelse 

                                                 
20 Thulin, Caroline. ”I kölvattnet av Muhammed-karikatyrerna”. Kandidatuppsats. Linköpings Universitet, 2006 
21 D'Angelo, Paul. & Kuypers, Jim A. (red.), Doing news framing analysis: empirical and theoretical perspectives, 
Routledge, New York, 2010, 1 
22 Shehata, Adam. Medierna och makten över publiken. I Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (red.), Medierna och 
demokratin, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012, 328 
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påverkar publikens förståelse av händelsen. Journalisten lyfter och förstärker vissa sidor och det 

handlar bland annat om vilka källor som får komma till tals. De flesta gestaltningsformer 

konkurrerar med varandra. Medierna brukar favorisera det negativa då det skapar mest 

uppmärksamhet, vilket har att göra med nyhetsvärdering. Det som dominerar inom 

nyhetsjournalistik är dels den politiska aspekten och dels nyheter om aktörer, antingen som offer 

eller inkräktare.23 När det gäller attentatet i Paris är det möjligt att finna olika tolkningsramar, till 

exempel muslimer som offer kontra som förövare/islamister.  

 

4.2 Social konstruktionism 

Enligt Stuart Halls teorier om social konstruktionism, konstrueras verkligheten i och genom 

språket. Genom representation ger vi mening åt materiella förhållanden. Språket återspeglar inte 

verkligheten utan bidrar till att forma den. Konstruktionism innebär att allt i vår omgivning är 

föremål för sociala konstruktioner, det kan handla om ålder, kön, sexualitet, etnicitet, utbildning, 

ekonomi med mera. De görs ”naturliga” efter upprepning. Naturliga sociala kategorier sätts 

ifråga, istället vill man visa att de är produkter av ett specifikt sätt att betrakta verkligheten på.24 

 

Det finns två versioner av konstruktionism, den ena är semiotisk (semiotik = studie av tecken) 

och koncentreras på hur språket och användandet av tecken i språket fungerar för att skapa 

mening. Den andra är diskursiv och koncentreras på hur tankeprocesser producerar kunskap. 

Med diskurs i det här sammanhanget menas pratet om ett ämne, pratet har sin grund i logiska 

processer inom olika sociala praktiker. Michel Foucault förklarade diskursbegreppet som ett 

regelsystem som legitimerar vissa kunskaper men inte andra och pekar ut vem som i ett visst 

sammanhang har rätt att uttala sig med auktoritet.25 

 

Konstruktionister menar att vi bör vara medvetna om och misstänksamma mot våra antaganden 

om hur vi upplever världen runt omkring oss. Hur olika människor kategoriserar världen har 

exempelvis att göra med i vilket land, vilken socialgrupp/kultur, och under vilken tidsålder vi 

lever. Den kunskap som finns i en viss kultur är en produkt av konstruktioner. Därför kan vi inte 

anta att vårt sätt att förstå världen i vår kultur är bättre eller mer sant än i andra kulturella 

kontexter än dem vi själva lever i.26 Således kan det språkbruk som journalister använder i 

                                                 
23 Valkenburg, Patti M., Holli A. Semetko, and Claes H. De Vreese. The effects of news frames on readers' thoughts 
and recall. Communication research 26.5 (1999): 551 
24 Hall, Stuart, Evans, Jessica & Nixon, Sean, Representation. 2. uppl. London: SAGE, 2013, 16-17 
25 Hall, Stuart, Evans, Jessica & Nixon, Sean, Representation. 2. uppl. London: SAGE, 2013, 25 
26 Burr, Vivien. Social constructionism, 2. uppl., Routledge: London, 2003, 2-5 
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Sverige skilja sig från det som används i andra länder. Det som är väsentligt i vår uppsats är hur 

journalisterna använt sig av språket för att diskutera och rapportera om attentatet i Paris. 

 

 

5. Material och urval 

De tidningar som valts ut är Berlingske, Ekstra Bladet, Expressen och Svenska Dagbladet. Från 

början var det tänkt att Jyllands-Posten skulle vara med i urvalet istället för Berlingske. Detta 

eftersom vår utgångspunkt var att de skulle ha mycket bilder på karikatyrer. Så var dock inte 

fallet – snarare tvärtom. Dessutom fick vi direkt ett nej från chefredaktören Jørn Mikkelsen på 

vår intervjuförfrågan. Tyvärr, visade det sig, så fick vi ingen intervju med Berlingskes Lisbeth 

Knudsen heller. 

 

Urvalet som gjordes till den kvantitativa studien genomfördes dels med hjälp av Retriever 

Research (Mediearkivet). Sökordet var "Charlie Hebdo" och tidsintervallet mellan den 8 januari 

och den 15 januari 2015, alltså veckan efter attentatet i Paris den 7 januari. Resultatet blev 63 

texter från Expressen och 60 texter från Svenska Dagbladet efter att vi sållat ut det material som 

ansågs irrelevant. Alla texter som handlar om Charlie Hebdo-attentatet finns med i urvalet. 

Avgränsningen har skett efter att vi sållat bort de texter som inte nämner händelsen, till exempel 

texter som enbart handlar om gisslandramat två dagar senare. Även förstasidorna har tagits bort 

från urvalet. Vi har bara använt det material som publicerats i papperstidningen, alltså inget 

webbmaterial.  

 

När det gäller texterna från de danska tidningarna, Ekstra Bladet och Berlingske, har urvalet 

plockats fram i deras motsvarande mediearkiv i Jylland, Statsbiblioteket. Där fotograferades allt 

nyhetsmaterial ur tidningarna som skrivits mellan den 8 januari och den 15 januari 2015 med ett 

urval baserat på samma avgränsning som i de svenska tidningarna. Detta resulterade i 45 texter 

från Berlingske och 24 texter från Ekstra Bladet. Totalt var det 192 texter som analyserades. 

Vi har valt att ha med såväl nyhetstexter som opinionstexter. De har indelats i sex kategorier: 

Nyhetsartikel, ledare, krönika, debatt, notis och övrigt. Till övrigt hör exempelvis recensioner. 

Recensioner är under övrigt trots att det är en typ av opinionsartikel eftersom ämnet för texten 

där varit något annat än det som är i centrum för vår undersökning. Att inte bara nyhetsartiklar 

valts ut till denna studie är för att opinionsmaterialet kan anses vara extra relevant för att urskilja 

de normer och ideologier som existerar på tidningarnas redaktioner.  
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 Berlingske Ekstra Bladet Expressen Svenska Dagbladet 

2015-01-08 5 7 15 14 

2015-01-09 12 5 13 11 

2015-01-10 6 2 8 9 

2015-01-11 6 3 5 9 

2015-01-12 3 2 5 5 

2015-01-13 2 0 9 1 

2015-01-14 7 3 3 5 

2015-01-15 4 2 5 6 

Tabellen visar hur många artiklar som skrevs respektive datum. 

 

Vårt urval i den kvalitativa analysen består av den första ledaren som skrevs i respektive tidning 

samt den andra nyhetsartikeln som skrevs i varje tidning. I Berlingske analyserar vi den 

osignerade ledaren ”Friheden må ikke kues” och nyhetstexten ”Det er et angreb på os alle 

sammen”. I Ekstra Bladet analyserar vi ”Ytringsfriheden kan ikke gradbøjes” som också är en 

osignerad ledare samt nyhetsartikeln ”Hellere dø stående end leve på knæ” av David Rebouh, 

Sune Fischer och Kirstine Østrup. I Expressen analyserar vi den osignerade ledaren ”Satans 

mördare” och nyhetsartikeln ”En av de misstänka överlämnade sig själv” av Tomas Kvarnkullen. 

I Svenska Dagbladet analyserar vi ledaren ”Satiren – det kraftfullaste av vapen” av Fredric Karén 

och nyhetsartikeln ”Kolleger chockade efter dådet” av Anna Asker och Catinka Mannerfelt 

Agneskog. 

 

Den avslutande delen av vår undersökning består av intervjuer med chefredaktörerna Paul 

Madsen på Ekstra Bladet och Thomas Mattson på Expressen. De andra två chefredaktörerna för 

de andra två tidningarna har inte kunnat ställa upp för en intervju. Som substitut för intervjuer 

med chefredaktörerna på Berlingske och Svenska Dagbladet har vi istället läst ledare skrivna av 

dem. De ledare vi har läst är Berlingskes ”Uden humor er vi alle døde” av Lisbeth Knudsen 

”Flera goda skäl att publicera” av Fredric Karén (chefredaktör) och Olle Zachrisson 

(redaktionschef) på Svenska Dagbladet. 

 

 

6. Metod 

Detta avsnitt börjar med en presentation och diskussion av våra valda metoder. Det följs av en 
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metodkritik och förslag på vad som hade kunnat göras bättre. 

 

6.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Den största delen av vår studie har genomförts med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys. 

Denna metod är lämplig när man vill analysera ett större material och ta reda på dess generella 

drag. En kvantitativ innehållsanalys handlar således inte om att studera det enskilda utan om att 

få fram kunskap om ett material i stort.27  När en kvantitativ innehållsanalys genomförs är det 

viktigt att både material och tillvägagångssätt är väl definierat för att analysen ska kunna 

upprepas på samma sätt, oberoende av vem forskaren är. Studien ska begränsas till det som klart 

går att utläsa ur texten och individuella tolkningar ska inte spela roll för slutresultatet.28  

 

Arbetsmetoden går ut på att man ställer frågor till innehållet genom att välja så kallade variabler. 

Varje variabel har ett antal väl definierade variabelvärden som fungerar som svarsalternativ. Ett 

kodschema konstrueras där varje variabelvärde motsvaras av en siffra, därefter genomförs 

kodningen.29 Denna metod är lämplig till vår studie då den gör det möjligt att dra generella 

slutsatser om hur rapporteringen kring Charlie Hebdo-attentatet sett ut i danska och svenska 

medier. 

 

Analysenhet i detta fall är respektive tidningsartikel. Innan vi påbörjade den kvantitativa 

innehållsanalysen av alla texter i de fyra tidningarna genomfördes en pilotstudie. Först utformade 

vi en kodanvisning med olika variabler och ett tolkningsschema för att få så likvärdiga resultat 

som möjligt med god validitet, det vill säga giltigheten. I pilotstudien gjordes en kvantitativ 

innehållsanalys i Excel av allt material från Expressen och Svenska Dagbladet den 15 januari. 

Pilotstudien var till god hjälp när vi skulle formulera kategorier till de olika artikeltyperna och 

bestämma vilka variabler vi ville ha med till den kommande kvantitativa innehållsanalysen. 

 

Den kvantitativa innehållsanalysen delades upp så att den ena av oss kodade de danska 

tidningarna och den andre de svenska tidningarna. På förhand hade vi diskuterat hur vi skulle 

tänka och göra för att få ett likartat och oberoende resultat. Kodschemat innehåller elva variabler 

(se bilaga). Bland annat artikeltyp, antal nyckelord och om Charlie Hebdo finns med i bilden. 

                                                 
27 Nilsson, Åsa. Kvantitativ innehållsanalys. I Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.) Metoder i 
kommunikationsvetenskap. 2 uppl. Studentlitteratur, 2010, 119 
28 Ibid, 121 
29 Ibid, 127 
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Det vi menar med ”Charlie Hebdo i bilden” är antingen karikatyrer som är tagna ur tidskriften 

eller en bild på tidskriftens omslag. 

 

Ytterligare variabler är: positiva, negativa och neutrala nyckelord. Vi har på förhand definierat 

ett antal ord som vi skulle titta på när vi gick igenom materialet från de fyra tidningarna (se 

bilaga Nyckelord). Ett och samma ord kan förekomma i positivt, negativt eller neutralt 

sammanhang. Nästan uteslutande användes dock ord som yttrandefrihet, pressfrihet, frihet, 

solidaritet, religionsfrihet i ett positivt sammanhang. De värde-/nyckelord som oftast användes i 

negativt sammanhang är: terrorist, islamist, jihadist, fundamentalist, blasfemi, antisemitism och 

radikalism. Ord som i regel används neutralt kan vara satir, karikatyr, islam, muslimer och 

religion. Denna värdering av vilket sammanhang ordet hamnar i gör att vår kvantitativa analys 

får ett kvalitativt element. Vi har hållit isär nyhetsartiklar och opinionsmaterial när vi gjort den 

kvantitativa studien. 

 

6.2 Kvalitativ analys 

För att få en bättre bild av hur rapporteringen och diskussionen sett ut i de fyra olika tidningarna 

har vi valt att göra en kvalitativ analys av två texter från varje tidning – sammanlagt fyra 

nyhetsartiklar och fyra ledare. Utmärkande för den här metoden är att den inrymmer tolkning av 

en enskild texts betydelse snarare än frekvensen av ett visst ords förekomst i en text. Kvalitativ 

innehållsanalys innebär att man kritiskt granskar språk, fakta, retorik och berättarstruktur i de 

artiklar man analyserar. Varje text är unik, därför måste analysmodellen och frågorna vara så 

pass öppna och flexibla att de går att anpassa till varje enskild text.30 De texter som väljs ut ska 

vara relevanta för forskningsfrågorna och valet av artiklar får inte ske slumpmässigt utan måste 

vara väl genomtänkt.  

 

Nyhetsartiklar 

Vi har använt oss av en mall för textanalys från boken Nyheter - att läsa tidningstext av Kristina 

Lundgren, Birgitta Ney och Torsten Thurén. Vi har också vägt in Martin Conboys teorier om 

dold argumentation. Utifrån dessa teorier har vi utvecklat vår egen metod för att undersöka 

nyhetstexter.  

                                                 
30 Lundgren, Kristina och Birgitta Ney och Torsten Thurén, Nyheter - att läsa tidningstext, Stockholm: Ordfront 
förlag, 1999, 53 
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Dold argumentation innebär att läsaren kan utläsa en underton eller ett budskap i texten som 

skribenten inte skriver ut. Argumenten kan anspela på känslor eller logik och fakta. Enligt 

Conboy utövas dold argumentation genom val av källor, språkbruk, metaforer och överdrifter. 31  

 

De frågor vi valt ut till analysen av nyhetstexter är: 

 

1. Har artikelns vinkel direkt koppling till yttrande-, pressfrihet eller extremistisk islamism? 

Är sammanhanget i så fall positivt eller negativt? 

2. Vilken är vinkeln och vad styr den? Vilka kommer till tals och på vilket sätt? Hur 

används värdeladdade ord? Finns det överdrifter eller hyperboler? 

3. Förekommer värderingar i övrigt i texten, med koppling till yttrandefrihet eller 

extremistisk islamism? Sker detta genom öppen argumentering, dold eller både och? 

 

Ledare 

När det gäller analysen av ledartexter har vi undersökt retoriken. Retorik handlar om allt som 

kan användas för att övertyga andra. Ska man övertyga någon om något, är det en svår uppgift 

om man inte på något sätt talar om varför den andra bör låta sig övertygas. Därför går retorik 

hand i hand med argumentation. Argumentation handlar om att man har en grund för sitt 

påstående. Ett påstående, eller en tes, är kort sagt det man försöker få andra att hålla med om. 

Det man anför som stöd för sin tes, alltså det man ska övertyga den andre om att man har rätt, 

kallas argument.32
 

 

En argumentationsanalys syftar till att belysa hur en sändare vill få en mottagare att acceptera en 

ståndpunkt, vad det är som gör att hen lyckas eller misslyckas samt en normativ bedömning av 

argumentationen.33 

Det finns tre grundläggande appellformer inom retoriken: logos, ethos och pathos. Logos riktas 

till läsarens förnuft och rationella ställningstagande. Denna form kännetecknas av sakliga 

argument utifrån fakta, objektivitet, behärskat framförande och neutralt ordval. De andra två 

formerna, ethos och pathos, appellerar på olika sätt till känslor. Ethos genom att läsaren får 

förtroende för avsändaren på grund av dennes kompetens, moraliska karaktär eller vänliga 

                                                 
31 Conboy, Martin. Language of the news. Abingdon: Routledge, 2007, 87–88 
32 Vigsø, Orla. Metoder i kommunikationsvetenskap, Lund: Studentlitteratur, 2010, 221 
33 Sigrell, Anders. Att övertyga mellan raderna: en retorisk studie om underförståddheter i modern politisk 
argumentation, 2., rev. utg., Rhetor: Åstorp, 2001 
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inställning. Pathos genom att det bygger på läsarens känslor och sinnestillstånd i situationen, 

vilket kan vara såväl positiva känslor som negativa. Dessa tre former hänger ihop och samverkar 

för att nå sitt mål, att övertyga läsaren.34 

 

Till analysen av ledartexter har vi istället valt följande frågor: 

 

1. Vilken är tesen? 

2. Hur argumenterar skribenten för sin tes (ethos, logos, pathos)? 

3. Förekommer dold argumentering? 

 

I de fall där analysen nämner förekomst av värdeladdade ord så gäller dessa vad reportern själv 

påstår, inte vad intervjupersonen säger (så vida inte annat anges). 

 

6.3 Intervjuer 

Personliga intervjuer är en metod som lämpar sig när man vill få grepp om människors enskilda 

uppfattningar och erfarenheter.35  Vi har gjort intervjuer med chefredaktörer på de olika 

tidningarna för att få mer djup i studien. Genom intervjuer kan vi få en bättre bild av hur 

tankegången sett ut när det gäller de publicistiska besluten. 

 

I det här fallet ville vi ta reda på varför chefredaktörerna valde att publicera eller inte publicera 

karikatyrer ur Charlie Hebdo. Vi valde att göra semistrukturerade samtalsintervjuer vilket 

innebär att man utgår från en uppsättning färdiga frågor som ställs till varje intervjuperson. 

Frågorna behöver inte besvaras i en viss ordning och formuleringarna behöver inte vara exakt 

desamma. De beror istället på hur dialogen utvecklar sig under intervjun. En sådan flexibilitet 

gör det också lättare att ställa följdfrågor.36 

 

Den viktigaste strategin för att få hög kvalitet på en undersökning och nå fram till den 

intervjuade personens meningar och värderingar är att skapa ett gemensamt förtroende i samtalet. 

                                                 
34 Nordenson, Magdalena. Opinionsjournalistik: att skriva ledare, kolumner och recensioner, 1. uppl., Lund: 
Studentlitteratur, 2008, 91 
35 Larsson, Larsåke. Intervjuer. I Metoder i kommunikationsvetenskap, 2. uppl. Mats Ekström & Larsåke Larsson 
(red.), Lund: Studentlitteratur, 2010, 56 
36 Esaiasson, Peter & Gilljam, Mikael & Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.). Metodpraktikan: konsten att 
studera samhälle, individ och marknad, 4. uppl. Stockholm: Norstedts juridik, 2012, 251 
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Att ställa ”rätt” frågor, både när det gäller innehållet och för att skapa ett bra samtalsklimat, är en 

del av den processen. Av forskarna krävs det förkunskaper i ämnet, det är viktigt för dels 

intervjuarbetet och dels för att materialet ska kunna analyseras.37 
 

Vi träffade Poul Madsen på Ekstra Bladet i Köpenhamn den 15 april 2015 och Thomas Mattsson 

på Expressen i Stockholm den 27 april 2015. Intervjuerna varade i ungefär en timme vardera och 

spelades in med mobiltelefon för att vi skulle kunna lyssna på samtalen i detalj i efterhand. Tack 

vare att vi gjorde innehållsanalysen före intervjuerna hade vi redan en relativt god förförståelse 

om ämnet, både när det gällde själva händelsen (attentatet i Paris) och om hur rapporteringen och 

de publicistiska besluten sett ut på de två tidningarna.  

 

De andra två chefredaktörerna som är relevanta för vår studie, Lisbeth Knudsen på Berlingske 

och Fredric Karén på Svenska Dagbladet, var inte tillgängliga för en personlig intervju. Därför 

har vi istället läst ledare de skrivit i sina tidningar. Detta för att även få med deras 

ställningstagande när det gäller publicistiska beslut och diskussioner kring yttrandefrihet i 

samband med attentatet. 

 

6.4 Metodkritik, validitet & reliabilitet 

Den kvantitativa innehållsanalysen har av vissa kritiserats för att den skulle ge en allt för 

förenklad bild av verkligheten, att den enbart fokuserar på delar av ett innehåll och således 

kan missa helheten. Andra forskare har kritiserat metoden för att den inte ger möjlighet att 

tolka och förstå ett innehålls betydelse på ett djupare plan.38  

 

I vår kvantitativa innehållsanalys har samma principer gällt och samma variabelfrågor ställts 

till de fyra olika tidningarna. Det som skulle kunna kritiseras är faktumet att de olika 

tidningarna skilde sig avsevärt när de gällde antal kodade artiklar. Som till exempel Ekstra 

Bladets 24 artiklar jämfört med Expressens 63. Den stora skillnaden i antalet artiklar beror 

antagligen främst på att de danska tidningarna har färre sidor. Men det kan också vara så att 

det gjorts olika avgränsning beroende på vem det är som analyserat. Detta skulle kunna 

påverka studiens reliabilitet eftersom resultatet kanske sett annorlunda ut om det varit lika 

                                                 
37 Larsson, Larsåke. Intervjuer. I Metoder i kommunikationsvetenskap, 2. uppl. Mats Ekström & Larsåke Larsson 
(red.), Lund: Studentlitteratur, 2010, 73 
38 Nilsson, Åsa. Kvantitativ innehållsanalys. I Metoder i kommunikationsvetenskap, 2. uppl. Mats Ekström & 
Larsåke Larsson (red.), Lund: Studentlitteratur, 2010, 119-153 
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många texter vi analyserat. Dock är det viktigaste hur fördelningen har varit i procent och 

därför bör det inte haft någon avgörande betydelse för vårt resultat. 

 

Det går heller inte att bortse ifrån den mänskliga faktorn. Det skulle kunna vara så att vi 

missat några ord eller varit slarvigare vid inläsningen av vissa texter. Därmed blir det brister i 

validiteten, då giltigheten på studien påverkas. 

 

Förutom skillnader sinsemellan så har vi haft en del avvägningar att göra. En av dessa var när 

något av värde-/nyckelorden var i två ord, så som exempelvis “profeten Muhammed” eller 

”extrema islamister”. Där har vi valt att räkna dessa som ett ord istället för två, helt enkelt för 

att det är ett begrepp, eller en benämning om man så vill.  

 

En annan osäkerhet var om värde-/nyckelorden i utlyfta citat skulle räknas in i 

sammanställningen. Det skulle kunna hävdas att dessa är utvalda av en redigerare och inte 

textförfattaren själv, samt att det redan står i brödtexten. Vi har dock valt att räkna med dessa 

eftersom läsaren trots allt ser ordet två gånger, därmed förstärks det eventuella budskapet. 

 

Själva värde-/nyckelorden bestämde vi på förhand. Under analysprocessen kändes vissa ord 

mer relevanta än andra. Ett ord, eller variabelvärde, som fanns med i vår på förhand bestämda 

lista, är ”judar” eller ”judisk”, eftersom det är en grupp som är utsatt för hot från 

extremistiska islamister. Under analysens gång och i efterhand så känns detta variabelvärdet 

inte helt relevant. Eftersom det förekommer så pass sällan och för att vi har en begränsad 

arbetstid så har vi valt att räkna med dessa ändå. 

 

Den kvalitativa studien kan kritiseras eftersom det är svårt att få exakt samma resultat om 

någon annan skulle göra samma analys. Det är näst intill omöjligt att analysen sker utan att 

forskarens personliga tankar, åsikter och erfarenheter påverkar hur texten tolkas. Däremot har 

vi beskrivit vårt tillvägagångssätt och gett insyn i hur studien gått till, vilket ökar 

pålitligheten. 

 

I den kvalitativa studien hade det varit möjligt att analysera fler texter. Så som det ser ut nu så 

är det bara texter från dagen efter dådet, det vill säga den första dagen det skrevs om det i 

papperstidningen. Det vore intressant att undersöka hur rapporteringen och diskussionen hade 
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utvecklats en vecka efter attentatet. När det gäller våra personliga intervjuer är det en nackdel 

att vi inte fick möjlighet att intervjua chefredaktörerna på Berlingske och Svenska Dagbladet 

också. Det hade varit det ultimata för att kunna göra en rättvis jämförelse mellan de fyra olika 

tidningarna.  

 

Trots att vi inte fick tag på chefredaktörerna för Berlingske och Svenska Dagbladet har vi 

tagit reda på hur de resonerade kring publicistiska val, genom att de gått ut och kommenterat 

detta direkt i form av ledare i sina tidningar. Det kan ses som problematiskt att jämställa 

intervjuer med vad som skrivits i ledare, då andra ståndpunkter hade kunnat urskiljas om de 

hade ställt upp på intervjuer. När det gäller våra personliga intervjuer finns det vissa 

fallgropar man kan hamna i. Dessa kan vara att man går ifrån ämnet, ställer ledande frågor 

eller att man drar svaret ur munnen på intervjupersonen. Under våra intervjuer hamnade vi 

ibland på sidospår men det är inget vi räknar med i resultatet då det inte faller inom ramen för 

vår undersökning. 

 

En annan faktor som kan ha påverkat samtliga tre delstudier är att ingen av oss talar eller 

skriver på flytande danska. Det kan ses som en brist i tolkningen av både textanalyser och 

intervjuer. Dock har den ena av oss relativt goda kunskaper i norskt bokmål som är baserat på 

det danska skriftspråket. Därför finns trots allt relativt god förståelse ändå. I de fall där det 

varit ord som varit okända för oss, har vi antingen frågat en dansktalande person eller översatt 

ordet via Google translate. 

 

6.5 Etiska aspekter 

Vi har talat med chefredaktörerna Thomas Mattson och Poul Madsen som har blivit 

informerade om vad de har deltagit i för intervjuer och var uppsatsen kommer att publiceras. 

De har blivit erbjudna att få läsa sina citat och godkänna dem. Eftersom att deras titel och 

position är relevanta för resultatet har vi valt att inte göra citaten anonyma. I och med att 

attentatet är ett känsligt ämne har vi även haft i tanken att inte blanda in några värderingar 

eller meningar som kan vara till skada. 
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7. Resultat och analys 

Utifrån syftet och frågeställningarna som formulerats och materialet som undersökts har vi 

kommit fram till flera resultat.  

 

Dessa kommer att redovisas och analyseras nedan i tre olika avsnitt.  

1. Den kvantitativa undersökningen  

2. Den kvalitativa analysen  

3. Intervjuer/ledare med chefredaktörer på tidningarna. 

 
 
1. Den kvantitativa undersökningen visar följande resultat: 

 

Artikeltyper 

N = 192 

 

 

Diagrammet visar fördelningen mellan de olika artikeltyperna i respektive tidning. 

Det som konstateras här är att det, som väntat, är en dominans av nyhetsmaterial. 61 procent av 

allt undersökningsmaterial är nyhetstexter (nyhetsartiklar, notiser, övrigt) medan 39 procent är 

opinionstexter (ledare, krönikor, debatt). 

 

 

0

5

10

15

20

25

Berlingkse
Ekstra Bladet
Expressen
Svenska Dagbladet



 20

Bilder 

N = 130 

 

 

Diagrammet visar:  

1. hur många av de undersökta artiklarna som innehöll bilder (blå stapel) 

2. hur många av bilderna som föreställde eller var hämtade ur Charlie Hebdo. Till exempel 

omslag, karikatyrer eller teckningar ur tidningen (röd stapel) 

 

Berlingske: 6 av 25 bilder med Charlie Hebdo 

Ekstra Bladet: 7 av 19 med Charlie Hebdo 

Expressen: 19 av 55 med Charlie Hebdo 

Svenska Dagbladet: 7 av 31 med Charlie Hebdo 
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N = 39 

 

 

Så här stor andel av det totala antalet bilder i artiklar kopplade till attentatet i respektive tidning 

innehöll Charlie Hebdo i bilden: 

 

Berlingske: 24 procent Expressen: 34,5 procent 

Ekstra Bladet: 36,8 procent Svenska Dagbladet: 22,6 procent 

 

Utifrån denna sammanställning visade det sig att vår tes om att danska tidningar var mer benägna 

att publicera karikatyrer inte stämde fullt ut. Det var kvällstidningarna i respektive land som 

publicerade flest karikatyrer. Expressen publicerade flest omslag på och bilder ur Charlie Hebdo. 

Ekstra Bladet publicerade dock flest bilder rent procentuellt sett eftersom de hade färre bilder i 

tidningen överlag. 

 

Värt att notera är att vi inte har räknat antalet bilder per artikel, enbart om artikeln innehåller 

någon typ av bild, och i så fall om den innehåller Charlie Hebdo eller ej. I Ekstra Bladet har sju 

artiklar varit bildsatta med en eller flera bilder ur satirtidningen. I Berlingske har bara sex bilder 

innehållit Charlie Hebdo. Men av dessa hade Berlingske ett helt uppslag med flera olika 

karikatyrer ur tidskriften, varav flera av de mest kontroversiella som föreställer Muhammed eller 

islamister. På så vis gick Berlingske längre än Ekstra Bladet med sina bildpubliceringar. 
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Nyckelord 

N = 1 373 

 

 

Flera intressanta resultat kan utläsas ur diagrammet ovan. De danska tidningarna använder 

negativa nyckelord i betydligt högre grad än de svenska när det gäller nyhetstext. Även positiva 

nyckelord förekommer mer i Berlingske och Ekstra Bladet. I de två svenska tidningarna är 

neutrala ord mest frekventa.  

 

Expressen och Svenska Dagbladet är väldigt jämlika när det handlar om användningen av både 

positiva, negativa och neutrala nyckelord. Berlingske och Ekstra Bladet skiljer sig emellertid åt 

när det gäller, i synnerhet, negativa och neutrala nyckelord. I Danmark använder kvällstidningen 

Ekstra Bladet mer negativa värdeord samtidigt som morgontidningen Berlingske är mer neutral i 

ordvalen. 

 

Det finns dock inte lika tydliga mönster om man jämför kvällspress med morgonpress. Något 

som kan fastslås är att de positiva nyckelorden används minst i jämförelse till de negativa och 

neutrala i samtliga tidningar. 
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N = 1 269 

 

 

I samtliga tidningars opinionstexter förekom fler positiva och färre negativa nyckelord 

procentuellt i jämförelse med nyhetstexterna. De svenska tidningarna använder mer neutrala 

nyckelord i opinionsmaterialet till skillnad från de danska. 

 

Det finns en markant skillnad i andel neutrala nyckelord. SvD är mer neutrala än de andra 

tidningarna, följt av Expressen. De svenska tidningarna har alltså flest neutrala nyckelord i 

opinionstext. SvD har samtidigt färre negativa värdeord än de tre andra tidningarna som är 

väldigt jämlika i den spalten. När det gäller de positiva nyckelorden är det något fler i de danska 

opinionsartiklarna. De danska tidningarna, men även Expressen, har avsevärt fler negativa 

nyckelord än SvD. 

 

Expressen är den enda tidningen med en nästan helt jämn fördelning av negativa och neutrala 

nyckelord. Även Berlingske har en hyfsat jämbördig fördelning mellan dessa. Däremot Ekstra 

bladet och SvD har markanta skillnader i användningen av negativa och neutrala nyckelord, men 

åt olika håll. Ekstra Bladet har fler negativa medan SvD har mer neutrala. 
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N = 2 642 

 

 

De danska tidningarna har använt sig av avsevärt fler värdeladdade nyckelord (positiva som 

negativa) än med de svenska, sett till det totala antalet analysenheter. (Se bilaga 2 för exakt antal 

nyckelord.) Därmed stämmer vår hypotes om att flest värdeladdade ord går att hitta i de danska 

tidningarna.  

 

Det positiva värde-/nyckelord som förekommer mest i samtliga tidningar är ”yttrandefrihet”. Det 

negativa värde-/nyckelord som visade sig vara vanligast är i första hand ”terrorist”.  Näst efter 

det bland de negativa var något av de värde-/nyckelord som var kopplat till islam, så som 

”islamister”, ”profeten” eller ”Muhammed”. ”Muslimer” var oftast neutralt men i några enstaka 

fall negativt. 

 

Enligt den konstruktionistiska synen så upplever vi världen beroende på vilket land vi bor i, 

vilken socialgrupp vi tillhör och vilken tidsepok vi lever i. Verkligheten formas dessutom enligt 

språket. Vi i västvärlden upplever det kanske som självklart att gärningsmännen som dödade de 

tolv tecknarna på Charlie Hebdo var terrorister. Detta befästs för läsarna genom det upprepade 

bruket av just det ordet när det refereras till gärningsmännen. Det finns anledning att misstänka 

att uppfattningen om dem varit den motsatta i exempelvis det av Islamiska Statens utropade 

kalifat. Där ses de med största sannolikhet som hjältar och martyrer.  
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2. Den kvalitativa studien visar följande resultat: 

 

Nyhetsartiklar 

”Det er et angreb på os alle sammen”, Jakob Ussing, Berlingske, 2015-01-08 

Texten handlar om reaktionen i Paris efter attentatet. Reportern är på plats och talar med folk på 

gatan som befinner sig i chock, känner sorg och vrede. Vinkeln är kopplad till yttrandefrihet. Det 

beskrivs att attentatet är ett angrepp mot oss allesammans, mot vår frihet och rätt att yttra oss 

fritt. Därmed är sammanhanget negativt, men yttrandefriheten ses som någon positivt som måste 

bevaras. I texten står till exempel: 

 

Fransmännen är uppskrämda efter attentatet, men man står enade och vill inte låta sig skrämmas till 

den grad att yttrandefriheten begränsas. (Översatt från danska till svenska.) 

 

Skribenten använder sig till viss del av vad som kan tolkas som överdrifter och värdeladdade ord 

i texten. Både i pratminus och på reporterplats används ordet angrepp. 

 

De som kommer till tals är Azoulay, en pensionär som uttrycker sina känslor efter attacken. 

Romain, studerande, som förklarar sin chock. Josef, en judisk man som talar om muslimer och 

islam. Det finns även fler personer som omnämns i texten. Till exempel ungdomar som ropar 

”Charlie” och är där för att visa sitt stöd. Polisen som ber folk att flytta på sig. En ung man från 

Front Nationals ungdomsförbund som håller tal. Även muslimer som beskrivs engagera sig 

upphetsat. Det är dock intressant att de inte får komma till tals, trots att texten i stor del handlar 

om synen på islam och yttrandefrihet. 

 

Reportern belyser en debatt där muslimerna blir tydligt provocerade av talet som den unga 

mannen från Front Nationals håller. Muslimerna menar att de inte ska dras över en kam och 

reportern beskriver att de är precis lika förfärade över terrorattentatet som alla andra. Den unga 

mannen menar att han talar om islamiska fundamentalister, men detta köper varken muslimerna 

eller Romain. Josef är den som får uttala sig om saken, han menar att muslimer inte ska 

skuldbeläggas men att imamerna har ett ansvar för att förklara religionen bättre. 39 

 

 

                                                 
39 Ussing, Jakob. Det er et angreb på os alle sammen. Berlingske. 2015-01-08 
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”Hellere dø stående end leve på knæ”, David Rebouh, Sune Fischer, Kirstine Østrup, 

Ekstra Bladet, 2015-01-08 

Texten målar en bild av Charlie Hebdo som yttrandefrihetens försvarare, och den 

fundamentalistiska religionens fiende. Vinkeln är att en modig tidning med tecknare och 

journalister som gjorde sitt arbete – trots dödshot – nu har krossats av ett islamistiskt illdåd. Det 

är främst skribentens beskrivning av tidningen som tar plats i artikeln.  

 

Det är endast två pratminus, varav det första från en dansk religions- och satirforskare som 

berättar om hur tidningen startades. Det andra är från chefredaktören ”Charb”, ett citat från några 

år tidigare (okänd källa). Det finns en hel del värdeladdade uttryck så som ”tage tykt pis på 

profeten Mohammed” (”pissat rejält på profeten Mohammed”), ”rabiate islamister”, ”formørkede 

islamister” (”bakåtsträvande islamister”). Samtliga dessa är reporterns beskrivning. 

 

Som beskrivet ovan så är artikeln en hyllning till Charlie Hebdo och dess sätt att bruka 

yttrandefriheten. Texten för, trots att det är en nyhetsartikel, en relativt öppen argumentation till 

försvar för Charlie Hebdo. Det märks kanske mest på följande av reporterns ord: 

 

Sådan var Charlie Hebdo – den gav inte efter för pressen från odemokratiska krafter och vägrade 

att utöva självcensur. (Översatt från danska.) 

 

Texten genomsyras av ett helhjärtat till stöd för tidningen från reporterns sida. Hyllningarna 

ackompanjeras av citat från några av Charlie Hebdo-medarbetarna själva. Det hänvisas också till 

de attacker som tidningen varit utsatt för. Dessutom nämns, som i så många andra artiklar, att det 

inte bara är islam som Charlie Hebdo gjort narr av. Charlie Hebdo kallas Frankrikes mest kända 

satirtidning med en upplaga på 100 000.40 

 

”En av de misstänka överlämnade sig själv”, Tomas Kvarnkullen, Expressen, 2015-01-08 

Texten har ingen koppling till yttrandefrihet eller pressfrihet. Vinkeln är de tre misstänkta 

männen, den ena som har överlämnat sig själv samt jakten på de andra två. Både rubrik, ingress 

och brödtext skapar vinkeln. Ingen kommer till tals i texten. Men de aktörer som nämns i texten 

är: Hamid Mourad (den yngste av de misstänkta som överlämnat sig själv), Saïd Kouachi och 

Chérif Kouachi (misstänkta bröder), fransk polis, al-Qaida, 12 dödade. 

                                                 
40 Rebouh, David & Fischer, Sune & Kirstine Østrup. Hellere dø stående end leve på knæ. Ekstra Bladet. 2015-01-
08 
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Det finns enstaka värdeladdade ord och förstärkande uttryck av reportern, som till exempel 

"kallblodigt sköt ihjäl" vilket antyder att gärningsmännen var känslokalla. För att skapa 

förståelse om storleken av attentatet nämns att detta är "ett av de värsta attentaten i Frankrike på 

50 år". En av misstänkta gärningsmännens tidigare brott lyfts fram för att förstärka 

trovärdigheten i att det skulle vara de skyldiga: "Cherif Koachi dömdes 2008 till fängelse för 

terrorrelaterade brott", "enligt polisen ska de misstänkta ha kopplingar till ett terrornätverk". I 

slutet nämns också att de båda varit på resa i Syrien nyligen.41 

 

”Kolleger chockade efter dådet”, Anna Asker/Catinka Mannerfelt Agneskog, Svenska 

Dagbladet, 2015-01-08 

Artikeln har delvis ett fokus på yttrande- och pressfrihet. Redan i ingressen står det att 

journalister sörjer sina mördade kolleger och mobiliserar för att värna om yttrandefriheten”. Det 

konstateras också att hotbilden är högre i länder där pressfriheten är högt värderad. Positivt 

sammanhang för yttrandefriheten med andra ord. 

 

Vinkeln är hur ett par franska och skandinaviska journalister reagerat på dådet. Det är 

journalister från Frankrike, Sverige och Danmark som uttalar sig. Ord som ”terrordåd” och 

”yttrandefrihet” finns med, men de förekommer oftast i citatform. 

 

Det finns ingen i texten som säger sig tycka att det är positivt med en minskad yttrandefrihet till 

följd av dådet. Yttrandefriheten kopplas också samman med pressfrihet och det öppna 

demokratiska samhället. Mogens Blicher Bjerregård, ordförande i danska Journalistförbundet 

säger till exempel att: 

 

Det är en attack emot pressfriheten och demokratin. Journalisterna på Jyllands-Posten har ju 

upplevt hot tidigare och, de tänker nog mycket på sina kolleger i Frakrike.  

 

Skribenten argumenterar för att man bör värna om yttrandefriheten genom att citera andra 

journalisters sätt att se på hotbilden: 

Men i ett samhälle där pressfriheten värderas högt ökar också hotbilden. Det här är krafter som vill ha ett 

annat samhälle där man inte vågar säga vad man tycker och tänker.42 

                                                 
41 Kvarnkullen, Tomas. En av de misstänkta överlämna sig själv. Expressen. 2015-01-08 
42 Asker, Anna & Mannerfelt Agneskog, Catinka. Kolleger chockade efter dådet. Svenska Dagbladet. 2015-01-08 
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Nyhetsartiklar: sammanfattning 

Den största skillnaden mellan de danska och de svenska nyhetsartiklarna är att de danska 

fokuserar mer på islams roll i terrorattentatet jämfört med de svenska. Berlingske och Expressen 

artiklar är skrivna av reporter på plats. Vad gäller Ekstra Bladet och Svenska Dagbladet så 

framgår det ej var artiklarna är skrivna. Det de båda morgontidningarna har gemensamt är att de 

båda har med citat från flera personer som de har pratat med. I Ekstra Bladets artikel finns bara 

något enstaka färskt citat, och i Expressens inget. Artiklarnas gemensamma tolkningsram är att 

västvärldens yttrandefrihet är under attack av islamistiska terrorister, samt att västvärlden 

gemensamt skall stå upp mot dessa angripare. 

 

Ledare 

”Friheden må ikke kues”, osignerad, Berlingske, 2015-01-08 

Tesen i texten är tydlig, nämligen att yttrandefriheten inte ska begränsas. Detta får vi nys om 

redan i rubriken. Även i brödtexten blir tesen väldigt tydlig. Skribenten skriver till exempel  

 

Berlingske kommer inte underkasta sig hot mot yttrandefriheten och därför publicerar vi en rad av 

Charlie Hebdos framsidor så att var och en kan se vad det handlar om.  (Översatt från danska till 

svenska.) 

 

Vidare skrivs det att många håller en låg profil för att undgå att provocera fram starka känslor. 

Men att Berlingske inte ska hämmas då det är relevant att illustrera vad det är för typ av tidskrift 

som attackerats. "Detta borde aldrig utgöra en provokation" menar skribenten. 

 

Författaren gör hotbilden klar genom att berätta om de tidigare tillfällen som fundamentalistiska 

islamister hotat danska Muhammed-tecknare och islamkritiker. Bland annat den misslyckade 

brevbomben till Jyllands-Posten, som av misstag utlöstes på ett hotell i Köpenhamn. 

 

Det finns alltså en argumentation för att mobilisera Danmark mot terror-hotet, som enligt 

författaren är mycket närstående. Denna del är en logosargumentation, alltså faktaargument som 

ska tala till förnuftet. Argumenteringen är öppen.  

 

Vi måste vara beredda att ge myndigheterna klara befogenheter att både vara vaksamma och kunna 

bekämpa radikalisering och extremister. (Översatt från danska till svenska.) 
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Skribenten menar att terrorhoten mot Danmark är allvarlig. Det finns människor som är kapabla 

till terror och har en militant islamistisk utgångspunkt. Därför är allvaret i PETs (Danmarks 

SÄPO, författarens anm.) terrorvärdering stort. 43 

 

”Ytringsfriheden kan ikke gradbøjes”, osignerad, Ekstra Bladet, 2015-01-08 

Texten inleds med följande rader: 

 

Terrorangreppet på det satiriske franska veckobladet Charlie Hebdo är inte ”bara” en massaker – en 

avskyvärd avrättning av tidningstecknare och poliser – utan även ett angrepp på själva fundamentet 

under ett fritt samhälle: rätten till att yttra sig fritt. (Översatt från danska till svenska.) 

 

Skribenten skriver också att ”En demokrati bygger på yttrandefrihet, om den friheten inte 

värderas, är det ingen äkta demokrati”.  Läsaren påminns dessutom om Jyllands-Postens 

Muhammed-teckningar från 2005. 

 

Samtidigt är det ett wake-up-call för de många, som har glömt Muhammed-teckningarna och 

islamistiska fundamentalisters reaktion på dem. 

 

Argumentationen är öppen och rak. Det går inte att hitta några dolda budskap. Skribenten 

argumenterar för tesen genom att ge exempel på tidigare attentat och extremistattacker. Som 

attentatet mot World Trade Center i USA 2001 och angreppet i Politikens Hus 2010. Att trots 

extremisters tidigare terrorattentat, inte upphöra med satir och humor då det är något de alltid 

fruktat. Skribenten argumenterar genom att beskriva hur skrämmande det vore om vi inte hade 

stått fast vid det öppna samfundet med det fria ordet: ”En polisstat, där folk bara kan samlas och 

yttra sig under beskydd”.  

Vidare skrivs: 

 

Men hur långt kan ett samhälle tillåta sig att skära ned på frihetsrättigheterna och samtidigt kalla 

sig för en demokrati? Gränsen går just vid yttrandefriheten. 

 

Avslutningsvis ges ett svar på ett förslag från Danske Folkeparti: 

 

                                                 
43 Friheden må ikke kues. Berlingske. 2015-01-08. 
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När Pia Kjærsgaard mot bakgrund av massakern i Paris uttalar, att Danmark bör ta till nödrätten att 

utvisa imamer och stänga extremistiska plantskolor som exempelvis den omstridda Grimhøj-

moskén i Aarhus, då överskrids denna gräns.44 

 
”Satans mördare”, osignerad, Expressen, 2015-01-08 

Ledaren vill främst visa sitt avsky för dådet, men också säga att yttrandefriheten inte ska stå 

tillbaka för religiös fundamentalism. Samtidigt är författaren oroad att dådet ska spela de 

högerextrema i händerna (och påpekar dessutom att dessa sett Charlie Hebdo som sin fiende). 

Detta kan ses som en tolkningsram, att islamistisk terror gynnar de högerextrema. 

 

Detta är en starkt pathosunderbyggd ledare som bygger på medkänsla för offren. Det är oomstritt 

hur händelsen har gått till och därmed ges inga fakta att övertyga läsaren med. Det vill säga, 

logosargument saknas. Det går inte att utläsa någon dold argumentering. I denna ledare görs 

även en koppling till Sverige, då skribenten skriver om explosionen på Drottninggatan i 

Stockholm 2010. 

 

Ledaren argumenterar för skärpta kontroller och ökad övervakning över misstänkta 

terroristsympatisörer för att förebygga liknande attentat. Den menar också att behovet av en stark 

underrättelsetjänst väger tyngre än en risk för ökad islamofobi, som vissa menar finns enligt 

ledarförfattaren. 

 

Om inte dansk och svensk säkerhetstjänst hade varit alert skulle Jyllands-Posten ha utsatts för en 

liknande attack som den mot Charlie Hebdo redan för fyra år sedan. 

 

Vidare förtydligar ledarskribenten att attacken inte säger någonting om islams sanna natur, utan 

desto mer om hotet från militant islamism. Om det visar sig att jihadister är skyldiga får 

västvärldens svar inte bli en svart-vit syn på världen, menar skribenten. 

 

Det som slås fast i texten är att ansvaret för attentatet inte kan läggas på offret genom att man 

säger att tidskriften agerat okänsligt. I ett fritt samhälle ska man kunna driva med religion och  

när yttrandefriheten hotas på det här sättet ska det besvaras med fler teckningar, inte färre.45 

 
 

                                                 
44 Ytringsfriheden kan ikke gradbøjes. Ekstra Bladet. 2015-01-08. 
45 Satans mördare. Expressen. 2015-01-08. 
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”Satiren – det kraftfullaste av vapen”, Fredric Kar én, Svenska Dagbladet, 2015-01-08 

Tesen är att Charlie Hebdo använde satiren som sitt vapen för att ifrågasätta politiker, makten 

och världsreligioner. Satir är kraftfullare än automatvapen, som är fegt och bär terrorismens 

förtecken. Skribenten argumenterar för sin tes genom att hänvisa till yttrandefriheten och 

demokrati. Han skriver till exempel "Även något så heligt som en religion ska tåla satirens vassa 

penna". Han skriver även att:  

 

Alla förnuftiga människor som värnar yttrandefriheten förstår att satiren är ett ärligare och 

humanare vapen som för mänskligheten framåt i stället för - som massakern i Paris - kastar oss 

tillbaka till ett barbari från svunna tider. 

 

När det gäller retoriska grepp använder han både pathosargument och logosargument baserade 

på fakta/logik. Artikeln nämner till exempel att anhöriga till de mördade sörjer vilket anspelar på 

känslor. Han beskriver att vi lever i en värld där varje människa äger rätten att uttrycka sin åsikt. 

Även om det för andra råkar vara en obekväm sådan. Vilket är ett logosargument. 

 

Det förekommer främst öppen argumentering. Men även potentiell dold argumentering då 

författaren skriver:  

 

Vi har rätt att ifrågasätta, vi har rätt att häckla - men vi behöver inte alltid utöva den rätten eller ta 

oss den friheten. […] Det är inte alls självklart att man ska häckla religioner. Eller att man ska 

publicera skämtteckningar på profeten Muhammed. 

 

Här finns utrymme för en tolkning där Fredric Karén egentligen inte står bakom Charlie Hebdos 

innehåll och ton. Men i ett läge som detta när tidningen drabbats av en tragedi så vill han kanske 

inte kritisera dess innehåll öppet. Med andra ord argumenterar han öppet för vår rätt att yttra vad 

som helst men ger även dolda argument för att man inte behöver göra det fullt ut. De dolda 

argumenten kan förklaras med att skribenten egentligen inte tycker om tidskriften och att flera av 

de tidigare publicerade teckningarna är kränkande. Dock är attentatet såklart inte rättfärdigat på 

grund av detta. 

 

Ledare: sammanfattning 

Något som är genomgående för de danska ledarna är att de ger stort utrymme till de tidigare 

terrorattentaten riktade mot Danmark. Det skrivs också mycket om det terrorhot som fanns just 
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då i landet. Deras farhågor visade sig senare också besannas: Ett attentat i Köpenhamn riktat mot 

Lars Vilks och en synagoga ägde rum den 14 februari 2015. Det skördade två dödsoffer samt 

attentatsmannen och skadade flera poliser. 

 

Alla fyra ledare argumenterar för yttrandefriheten och emot militant extremism. Till stor del 

använder sig alla ledare av känsloargument och anspelar på hur sorgligt det är att rätten att 

uttrycka sin åsikt hotas. Fredric Karéns ledartext för SvD stod ut genom att inte lika villkorslöst 

stödja Charlie Hebdos rätt till yttrandefrihet. På så vis var Expressens osignerade ledare mer lik 

de danska. Tolkningsramen är densamma som i nyhetsartiklarna. 

 

3. Intervjuer och ledare visar följande resultat: 

 

Här följer nu citat från chefredaktörerna som besvarar våra frågeställningar. När det gäller 

Lisbeth Knudsen (Berlingske) och Fredric Karén (SvD) så är citaten hämtade ifrån deras 

ledartexter. I de andra två fallen, Poul Madsen (Ekstra Bladet) och Thomas Mattsson (Expressen) 

så har vi gjort egna personliga intervjuer. Längre utdrag från intervjuerna finns i bilaga 3. 

 

Motivering av publicistiska beslut 

Så här skrev Lisbeth Knudsen angående Berlingskes publicistiska ställningstagande kring 

Charlie Hebdos karikatyrer: 

 

De teckningar som kan ge en bakgrund till det brutala skeende som nu utspelats, och som ger en 

förståelse för världen omkring oss, skall föras fram trots rädslan för terror.46 

 

 

Poul Madsen säger så här om Ekstra Bladets restriktiva hållning när det gäller publicering av 

Charlie Hebdo-material: 

 

Vi ska publicera dessa typer av teckningar om det är viktigt för förståelsen och om det är 

avgörande för det sätt vi berättar historien på. Men vi ska inte publicera något bara för att visa upp 

något eller för att förolämpa någon.47 

 

                                                 
46 Knudsen, Lisbeth. Uden humor er vi alle døde. Berlinske. 2015-01-11. 
47 Madsen, Poul; chefredaktör på Ekstra Bladet. Intervju 2015-04-15.  



 33

Expressens Thomas Mattsson argumenterar så här: 

 

Vi publicerade teckningarna och omslagen av tre skäl: nyhetsintresset, allmänintresset och för att 

göra ett ställningstagande för tryck- och yttrandefrihet. 48 

 

Svenska Dagbladets Fredric Karén gjorde olika värderingar i olika skeenden av rapporteringen: 

 

Tidigare karikatyrer som har publicerats i […] Charlie Hebdo har SvD valt att inte återpublicera. 

Det beror bland annat på att vi […] inte medvetet vill kränka och såra. Denna gång gör vi en annan 

bedömning, främst [på grund] av [att] intresset för det första numret efter attentatet är så stort och 

har således ett högt nyhetsvärde för SvD:s läsare.49 

 

Vi tolkar dessa svar som att värdegrunden är ganska lika på de fyra olika tidningarna. Vissa har 

dock varit lite mer restriktiva i sin bedömning av nyhetsvärdet i publiceringen av omslag och 

bilder ur Charlie Hebdo. 

 

Diskussion om yttrandefrihet 

Lisbeth Knudsen kommenterar inte i någon större utsträckning yttrandefriheten och religionen. 

För henne står konflikten istället mellan terror och yttrandefrihet. Den enda gången hon nämner 

religionen är när hon skriver: 

 

Just för att de tog yttrandefriheten till den yttersta gränsen i förhållande till sexuella tabun, religiös 

och politisk satir så kom åtskilliga av deras teckningar aldrig fram till varken amerikanska eller 

europeiska medier, eller för den sakens skull Berlingske, för att de helt enkelt skulle vara för 

stötande.50 

 

Poul Madsen anser att yttrandefrihet inte innebär att man ska provocera för sakens skull och att 

yttrandefriheten har sina gränser. Han menar också att det har varit ett visst tryck på Ekstra 

Bladet att publicera Muhammedkarikatyrer i sympatisyfte med de mördade tecknarna på Charlie 

Hebdo. 

 

                                                 
48 Mattsson, Thomas; chefredaktör på Expressen. Intervju 2015-05-27 
49 Karén, Fredrik & Zachrisson, Olle. Flera goda skäl att publicera. Svenska Dagbladet. 2015-01-14. 
50 Knudsen, Lisbeth. Uden humor er vi alle døde. Berlinske. 2015-01-11. 
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Många har frågat varför Ekstra Bladet, med ett tabloidformat och den image vi har, valt att inte 

fullt ut visa ett satirmagasin som drivit med muslimer. Men det är inte vår uppgift eftersom det kan 

förolämpa religiösa grupper i samhället.51 

 

För Thomas Mattsson var linjen väldigt tydlig från början, nämligen att publicera bilderna för att 

visa vad det var redaktionen blivit attackerad för. 

 

Vi gjorde ett ställningstagande för yttrandefriheten i och med publiceringen av bilderna.52 

 

Fredric Karén ger inte samma ovillkorliga stöd till Charlie Hebdo som de andra 

chefredaktörerna.  

 

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

fundamentet att det vore rätt att göra just detta […] Vi behöver inte alltid utöva den rätten eller ta 

oss den friheten.53 

 

Tankar kring språkbruket  

Poul Madsen menar att journalisterna sätter vinkeln och bestämmer hur historien läggs fram. Det 

styr språkbruket samtidigt som de även bestämmer vilka som får komma till tals. Ekstra Bladet 

var den tidning som använde mest negativa värdeord, så som terrorist. 

 

Ja, ordet terrorist är ju ett ord som man endast kan använda om det är dokumenterat att det är ett 

fundamentalistiskt tänk bakom handlingen. Du kan inte kalla en vanlig mördare för terrorist.54 

 

Thomas Mattsson är skeptisk och menar att språkbruket är något publiken inte förhåller sig till 

alls. De har tidigare haft diskussioner om det är ett ställningstagande att kalla en jihadist för 

terrorist, men han säger att: 

 

Vi gör journalistik, och då ska vi berätta vad som hänt. Sedan sätter sig forskare några år senare 

och klipper och klistrar. Är det en terrorist så ska man skriva att det är en terrorist. Oavsett vilken 

religiös koppling som finns. 

                                                 
51 Madsen, Poul; chefredaktör på Ekstra Bladet. Intervju 2015-04-15. 
52 Mattsson, Thomas; chefredaktör på Expressen. Intervju 2015-05-27 
53 Karén, Fredrik & Zachrisson, Olle. Flera goda skäl att publicera. Svenska Dagbladet. 2015-01-14. 
54 Madsen, Poul; chefredaktör på Ekstra Bladet. Intervju 2015-04-15. 
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Fredric Karén och Lisbeth Knudsen har inte lämnat några kommentarer om tankar kring 

språkbruk och värdeladdade ord. Det vi kan konstatera utifrån vår studie är dock att Svenska 

Dagbladet är den tidning som varit mest försiktig med värderingar och hållit en väldigt saklig 

ton. Det är även en slutsats som vi dragit i den kvantitativa undersökningen. Berlingske har å 

andra sidan inte dragit sig för att använda just värdeladdade ord – positiva som negativa. 

 

Poul Madsen menar att det i de svenska medierna bara finns en linje: 

 

När jag ser på Sverige, när jag ser på Norge, men mest när jag ser på Sverige, så är det så att den 

svenska medievärlden beslutat sig för att ha en hållning, och har beslutat sig för att [ohörbart] 

Sverigedemokraterna och försöka hålla dem ute från debatten. 

 

Thomas Mattson ser det som att det i Sverige visas mer hänsyn till de pressetiska reglerna: 

 

Om du åker till Tyskland, England, skandinaviska länderna, i rätt jämföra liksom, kulturer så 

särskiljer sig Sverige med en mycket tydligare försiktighetsprincip. […] Det som är bra med det är 

att betydligt färre människor far illa i Sverige. 

 

Sammanfattning 

Samtliga chefredaktörer understryker värdet av yttrandefrihet och att det är nödvändigt i en 

demokrati. Något att strida för, med andra ord. Det bekräftar den tidigare forskning som vi 

beskrivit i denna uppsats. Ytterligare tidigare forskning visar på en konflikt mellan yttrandefrihet 

och islam, där också en kamp mellan den kristna och muslimska världen förekommer.55 

  

                                                 
55 Thulin, Caroline. I kölvattnet av Muhammed-karikatyrerna. Kandidatuppsats, Linköpings Universitet, 2006 
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8. Diskussion och slutsatser 

Enligt vår undersökning var det kvällstidningarna som var mest benägna att bildsätta sina artiklar 

med antingen omslag av eller karikatyrer ur Charlie Hebdo. Samtidigt var den danska 

morgontidningen Berlingske mer vågad i sina bildpubliceringar – de visade totalt sett fler av 

satirtidningens mest kontroversiella karikatyrer. I den bemärkelsen var Berlingske mer besläktad 

med Expressen än med sin svenska motsvarighet, Svenska Dagbladet. 

 

När det gäller förekomsten av värde- respektive nyckelord så förekom de flesta av både positiva 

och negativa sådana i de danska tidningarna. Detta gäller både i nyhets- och opinionstexter. De 

två svenska tidningarna höll sig mer neutrala i sitt användande av värdeord i rapporteringen. 

Svenska tidningar framstår därför som mer försiktiga med att använda termer som till exempel 

”muslimer”, ”terrorister” och ”jihadister” i en kontext där de kan upplevas som diskriminerande. 

Detta beror på att de svenska tidningarna i större utsträckning styrs av de pressetiska reglerna.  
 

De danska tidningarnas benägenhet att använda värderande uttryck bekräftas och exemplifieras i 

en av våra kvalitativa analystexter.56 Där hittas starkt värderande ord så som ”rabiata islamister” 

och ”förmörkade islamister”. Överhuvudtaget så nämns ord kopplade till islam i samma mening 

som terrorist ofta genom texten. Det finns också tidigare forskning på att urskiljningen mellan 

grupper av militanta muslimer och fredliga muslimer inte alltid är påtagliga. Det skrivs om 

muslimer, islam, extremister och terrorister i samma typer av sammanhang vilket kan ge upphov 

till gestaltningar och förenklade bilder där muslimer upplevs som våldsamma och hetsiga. 

 

Enligt forskning vi refererar till i denna uppsats har bilden av muslimer förändrats, inte minst 

efter attacken mot World Trade Center och efter publiceringen av Muhammed-karikatyrerna i 

Jyllands-Posten. Attacken i Paris mot Charlie Hebdo riskerar att ytterligare öka islamofobin i 

hela den icke-muslimska världen. Redan dagen efter attentatet så förekom attacker mot moskéer 

i Paris. 

 

Trots mediernas betoning av islams roll i terrordådet så har det även, i framförallt svenska 

ledartexter, betonats att islamisternas ideologi är en extrem tolkning av Koranen, och inte något 

som den vanlige muslimen representerar. I ledartexterna har stort fokus legat på värdet av 

                                                 
56 Rebouh, David & Fischer, Sune & Kirstine Østrup. Hellere dø stående end leve på knæ. Ekstra Bladet. 2015-01-
08 



 37

yttrandefriheten. Där skiljer sig lite mellan de svenska och de danska. Det som dock framträder 

är att de danska dragit paralleller mellan attentatet i Paris till tidigare inträffade eller planerade 

attentat mot Danmark. De danska tidningars paralleller till det egna landet påminner därmed om 

hur franska tidningar skrev om Muhammed-karikatyrerna 2005 – fast omvänt. Den gången var 

det framförallt franska Le Monde som sympatiserade med och uttalade starkt stöd för Jyllands-

Posten.57 

 

Genomgående i opinionsmaterialet är öppen argumentering som appellerar till logos och pathos. 

Det vill säga både logiska argument som är baserade på fakta, men också känsloargument som 

anspelar till vårt sinnestillstånd efter situationen. När det gäller språkbruket och det 

konstruktionistiska synsättet har de danska tidningarna ett mer repetitivt språk, de använder 

samma ord flera gånger i en och samma text medan de svenska tidningarna har större variation 

av olika begrepp. 

 

Trots olika resultat förde samtliga publicister liknande resonemang kring valet att publicera eller 

inte publicera bilder på Muhammed-karikatyrer ur Charlie Hebdo. Samtliga hänvisade till 

nyhetsvärde och pressetik. Svenska Dagbladet ändrade sig dock under den undersökta veckans 

rapportering. Till att börja med valde de att inte publicera några karikatyrer, men när det första 

numret efter dådet kom ut så ändrade de sig. 

 

Både Poul Madsen och Thomas Mattsson sa sig inte ha påverkats av hot när det gäller 

publicistiska beslut. De menar också att så länge tidningarna och resten av massmedierna står 

enade och inte låter sig tystas på grund av hot så kan de inte förlora kampen för yttrande-, 

pressfrihet och demokratin.  

 

Det ställs dock emot att Jyllands-Posten av säkerhetsskäl valt att inte publicera några bilder eller 

omslag från Charlie Hebdo.58 Under öppningsskedet av arbetet med denna uppsats så försökte vi 

få en intervju med Jyllands-Postens chefredaktör Jørn Mikkelsen. Han svarade dock ”tack för 

intresset, men vi ger för närvarande inte fler intervjuer”. Jyllands-Posten ligger i samma hus som 

Politiken och Ekstra Bladet. Några av Danmarks största tidningar, alltså. Ett hus som är 

                                                 
57 Guinelli, Christian & Lo Monaco, Grégory & Deschamps, Jean-Claude. The lawsuit against ”Charlie Hebdo” 
and its effect on the social representations of the Muslim Community, Presses Universitaires de Grenoble, 2010 
58 Jørgenssen, Steen A. Derfor bringer Jyllands-Posten ikke Charlie Hedbo-tegninger. JP.dk. 2015-01-08. 
http://jyllands-posten.dk/indland/ECE7343143/TV%3A+Derfor+bringer+Jyllands-Posten+ikke+Charlie+Hebdo-
tegninger/ (Hämtad 2015-05-27) 
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extraordinärt bevakat och säkerhetsanpassat på grund av de hot som Jyllands-Posten utsatts för. 

En säkerhetsnivå som höjts avsevärt på bara några år. 

 

Vidare menar Poul Madsen att det finns ett högre åsiktstak i Danmark och en mer öppen 

diskussion. Enligt honom har Sverige en snävare åsiktskorridor vilket därför skulle kunna leda 

till ett mer återhållsamt sätt att skriva hos de svenska skribenterna. Thomas Mattsson ser det 

istället som att Sverige har en försiktigare pressetik. I det stora hela är kulturen annorlunda i 

Sverige än i andra jämförbara länder i Skandinavien och Europa. Det positiva med detta anser 

han vara att färre människor i Sverige far illa av publiceringarna.  

 

Vår studie är förstås begränsad och det finns möjlighet att utveckla denna forskning. Det är 

också så att om vi hade studerat vilken annan vecka som helst av dessa fyra tidningars 

utgivningar, så hade vi antagligen upptäckt dessa skillnader i bruk av värdeord och publicistiska 

principer även där. Men det finns samtidigt anledning att tro att dessa skillnader sällan är så 

tydliga som i ett så laddat ämne som terror av extremislamistiska grupper. Ett alternativ till vår 

kombination av kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ studie hade kunnat vara att göra en mer 

omfattande kvalitativ undersökning med fler analysenheter. På så sätt hade vi kanske fått bättre 

underbyggda svar på våra forskningsfrågor. 

 

Ett viktigt resultat från denna uppsats är att yttrandefriheten och pressfriheten överlag vägt 

tyngre än rädslan för vedergällning från extremistiska islamister. Charlie Hebdo lades inte ner 

efter attentatet utan fortsatte sin utgivning veckan därpå under devisen ”Överlevarnas tidning” 

och såldes i flera miljoner exemplar. 

 

Svaret på attentatet blev mindre självcensur. Men frågan återstår, är yttrandefriheten hotad? 
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9. Vidare forskning 

I framtida forskning skulle det kunna vara intressant att undersöka mer ingående hur publiken 

påverkas av hur medierna gestaltar och vinklar muslimer och islam. Hur har synen på det 

muslimska samfundet förändrats i Sverige och Danmark efter attentatet mot Charlie Hebdo? Har 

kanske en ökad islamofobi blivit en följd av attentatet? En undersökning liknande The lawsuit 

against ”Charlie Hebdo” and its effect on the social representations of the Muslim Community. 

 

Det vore också intressant att undersöka om yttrandefriheten blivit hotad eller begränsad sedan 

dessa attacker. Det gäller då yttranden om islam i synnerhet. För att få reda på det skulle det 

troligen behövas göras en studie över längre tid. Till exempel efter flera uppmärksammade 

terrorattentat med islamistisk koppling. Det går förstås också att jämföra med andra länder, till 

exempel sådana där yttrandefriheten anses vara begränsad i största allmänhet. Hur påverkas 

befolkningen? 

 

Vi ser en tendens till att detta går att koppla till ett försiktighetstänkande främst hos de svenska 

medierna, det skulle behövas ett större underlag för att se hur vågade de danska respektive 

svenska tidningarna varit i sina publicistiska val. Detta gäller kanske främst när det kommer till 

valet att publicera eller inte publicera karikatyrbilder. Underlaget för denna uppsats är för litet 

för att få en tydlig bild av hur det skiljer sig mellan de två skandinaviska länderna. Det skulle 

förstås också vara ännu mer intressant med en helskandinavisk eller varför inte helnordisk 

jämförelse. 
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Kodschema – Attentatet mot Charlie Hebdo i Paris  
 
V1 ID-nummer  
Namn på analysenhet, det vill säga tidningsartikel.  
  
V2 Kodar-ID  
Namn på kodare.  
1. Carl-Oscar Alsén  
2. Nina Kosari  
  
V3 Tidning  
Vilken tidning artikeln är tagen ur.    
1. Ekstra-Bladet  
2. Berlingske  
3. Expressen  
4. Svenska Dagbladet  
  
V4 Datum  
År-Mån-Dag som artikeln är skriven.  
  
V5 Artikeltyp  
1. Nyhetsartikel 
2. Ledare 
3. Krönika 
4. Notis 
5. Debatt 
6. Övrigt  
  
V6 Bild  
Finns det någon bild i artikeln  
1. Ja 
2. Nej 
  
V7 Charlie Hebdo i bilden  
Är bilden ur tidningen eller på tidningen  
1. Ja 
2. Nej 
  
V8 Nyckelord i positivt sammanhang  
Något av våra på förhand kategoriserade värde-/nyckelord, se bilaga Nyckelord. 
  
V9 Nyckelord i negativt sammanhang  
Något av våra på förhand kategoriserade värde-/nyckelord, se bilaga Nyckelord. 
  
V10 Nyckelord i neutralt sammanhang  
Något av våra på förhand kategoriserade värde-/nyckelord, se bilaga Nyckelord. 
  
V11 Journalist   
Vem som skrivit artikeln. 
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Nyckelord 
  
 
Berlingske (45 artiklar) 
  
  Nyhetstexter Opinionstexter Totalt 
Positiva nyckelord 119 139 258 
Negativa nyckelord   265  256  521 
Neutrala nyckelord   192 224  416 
Totalt antal 
nyckelord  

576 619 1195 

  
 
Ekstra Bladet (24 artiklar) 
  
   Nyhetstexter  Opinionstexter Totalt  
Positiva nyckelord 33 29 62 
Negativa nyckelord   114 43  157 
Neutrala nyckelord  58 23  81 
Totalt antal 
nyckelord  

205 95 300 

  
 
Expressen (63 artiklar) 
  
  Nyhetstexter Opinionstexter   Totalt 
Positiva nyckelord 34 60 95 
Negativa nyckelord  107  160  250 
Neutrala nyckelord   101 161  278 
Totalt antal 
nyckelord  

242 381 623 

  
 
Svenska Dagbladet (60 artiklar) 
  
  Nyhetstexter  Opinionstexter Totalt 
Positiva nyckelord 50 34 84 
Negativa nyckelord  132   42  200 
Neutrala nyckelord   168  98  240 
Totalt antal 
nyckelord  

350 174 524 

  
 
Dessa ord var på förhand i obestämd form kategoriserade som värde-/nyckelord: 
 
Yttrandefrihet, ytringsfrihed, religionsfrihet, religionsfrihed, pressfrihet, pressefrihed, tryckfrihet, trykkefrihed, 
blasfemi, religion, islam, muslim, antisemitism, antisemitisme, karikatyr, karikatur, satir, satire, islamist, islamister, 
terrorist, extremist, ekstremist, radikalism, radikalisme, fanatism, fanatisme, jihadist, jihad, fundamentalist, 
fundamentalistisk, frihet, frihed, solidaritet, adskillelse, segregering, segregation, utanförskap, udelukkelse, hädelse, 
bespottelse, främlingsfientlig, fremmedfjendsk. 
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Intervjuer 
 

Här följer utdrag ur inspelade intervjuer med Poul Madsen och Thomas Mattsson. Dessa är 

transkriberade partier ur längre intervjuer, båda sammanlagt runt en timme vardera. Poul Madsen 

svar har översatts från danska till svenska.  

 

Varför togs beslutet att publicera/inte publicera teckningar från Charlie Hebdo? 

”Efter Muhammedteckningarna i Danmark tänkte vi att vi ska publicera dessa typer av 

teckningar om det är viktigt för förståelsen och om det är avgörande för det sätt vi berättar 

historien på. Men vi ska inte publicera något bara för att visa upp något eller för att förolämpa 

någon. Efter Charlie Hebdo-attentatet var det många som sa till mig att vi skulle visa 

Muhammedteckningarna igen, för att visa sympati med Charlie Hebdo. Jag sa att det kommer vi 

inte att göra eftersom det inte har med saken att göra, dessutom kommer det att förnärma många 

människor. Vårt uppdrag är inte på något sätt att försöka kränka någon, vårt uppdrag är att 

upplysa folk och publicera sådant som är relevant. Hade det varit viktigt för upplysningen hade 

vi publicerat. Men vi sätter inte oss själva i fara, det är en verklighet vi lever med i detta hus, det 

vill säga att faran har varit väldigt konkret. Vi är inte här för att provocera men vi är inte heller 

här för att vika undan. Så det är ett stort ansvar för en publicist idag att balansera mellan de här 

två med hänsyn. 

 

Det är vissa som tycker att det var fegt av oss att inte publicera teckningarna. Inte minst eftersom 

Ekstra Bladet har som sin slogan ”Tør – hvor andre tier”. Men vår hållning har varit att vi 

publicerar det som varit relevant för historien. Samma diskussion sattes igång nu i februari 

angående skottlossningen i Köpenhamn där en person mördades i förbindelse med ett möte med 

Lars Vilks. Då var det många som tyckte att vi skulle publicera den här hunden som han hade 

tecknat som en form av sympatiyttring. Det sa vi att det gör vi inte, vi publicerar sådant som är 

relevant för det vi beskriver. Däremot publicerades rondellhunden efter kontroversen med 

Muhammedkarikatyrerna i Jyllands-Posten, eftersom det var viktigt att visa sympati med de 

danska tecknarna och Jyllands-Posten. När danska flaggor brändes utanför den danska 

ambassaden i Damaskus var det en symbol för att man var emot de här teckningarna och därför 

visade vi dem. 
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Många andra danska tidningar publicerade omslag och teckningar från Charlie Hebdo. Vi valde 

att vänta men två dagar efter attentatet visade vi de viktigaste bilderna och det senaste omslaget 

eftersom väldigt få i Danmark visste vad Charlie Hebdo var. Därför ville vi visa vad det var för 

typ av satirtidskrift.” 

 

Chefredaktör Poul Madsen, Ekstra Bladet 

Översatt till svenska av: Nina Kosari 

 

 

”Vi publicerade omslagen men också några teckningar som inte var på omslagen och jag tyckte 

att det var ett ganska så självklart beslut. Det fanns ju flera argument för det efter den här hemska 

händelsen. Det ena argumentet var naturligtvis nyhetsintresset, att det fanns en stor relevans i att 

berätta vad som hade hänt och det fanns en koppling till de här teckningarna i och med 

gärningsmännens motiv.  

 

Sedan tycker jag också att det fanns ett allmänintresse, i att förklara för en svensk publik vad det 

här var för typ av tidskrift och typ av teckningar och vad som kunde uppröra människor till den 

grad att man skjuter ihjäl oskyldiga medarbetare på en tidning. Det är ganska vagt när man 

hänvisar till satir eller karikatyr. I Sverige har vi inte samma presskultur som i Frankrike, därför 

skulle det för en svensk publik vara svårt att förstå vad det här är om man inte får se det.  

 

Det tredje skälet var att det fanns ett ställningstagande för tryck- och yttrandefrihet genom att 

redovisa detta. Om det är så att en sådan här terrorattack leder till självcensur, har man per 

definition låtit terrorismen vinna. Det betyder inte per automatik att man alltid ska publicera 

sådant som folk är arga på utan man måste göra ett publicistisk övervägande varje gång, men här 

rådde det sådana exceptionella omständigheter. Jag tycker att de tre argumenten tillsammans 

vägde för en publicering. Med det sagt vill jag tillägga att det var viktigt för oss att publicera inte 

bara teckningarna okommenterade. Det vi gjorde var att publicera dem på flera sidor i tidningen 

men vi hade då tre professorer i islamologi och en imam som kommenterade varje teckning för 

att förklara vad som upprörde i teckningarna.”  

 

Chefredaktör Thomas Mattsson, Expressen. 
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Hur har diskussionen gått när det gäller yttrandefrihet i samband med attacken? 

”Det finns två skolor. Den ena som säger att man bara ska ta hänsyn till yttrandefriheten och 

tänja på gränserna. Den andra, som jag tillhör, innebär att bara för att det råder yttrandefrihet kan 

man inte säga vad som helst. Om det är avgörande för demokratin ska vi självfallet yttra oss men 

att provocera bara för provokationens skull är ingenting som jag finner nödvändigt. Många har 

frågat varför Ekstra Bladet, med ett tabloidformat och den image vi har, valt att inte fullt ut visa 

ett satirmagasin som drivit med muslimer. Men det är inte vår uppgift eftersom det kan 

förolämpa religiösa grupper i samhället. När det gäller extrema religiösa grupper ser vi det som 

vår uppgift att rapportera om dessa. Det kvittar om det är danskar, invandrare, muslimer, kristna 

eller judar. Vissa extremreligiösa grupper ser det danska samfundet som en fiende och därför är 

det viktigt att upplysa om radikalister.” 

 

Poul Madsen, Ekstra Bladet 

Översatt till svenska av: Nina Kosari 

 

 

”För en tidning är det bra generellt sett att värna om tryck- och yttrandefrihet. Vi gjorde ett 

ställningstagande för yttrandefriheten i och med publiceringen av bilderna. För en tidning som 

Expressen är det kanske lite förpliktigande också för vår tidning grundades för att motverka 

nazism och mina företrädare har kampanjat mot apartheid. Vi är även den redaktion i Sverige 

som lägger mest tid och resurser på Dawit Isaak-fallet i Eritrea till exempel. Så det finns ju en 

historia för Expressen som gör att det inte är en slump att vi går längst när det gäller Charlie 

Hebdo-fallet. Just tryck- och yttrandefrihet är väldigt viktigt för en liberal tidning som 

Expressen. Det är klart att om man gör en sådan här publicering så förstärker man den bilden, 

både internt mot medarbetare och externt mot publik. Expressen har ju även publicerat både 

Jyllands-Postens teckningar och Lars Vilks teckningar, så det är ett ideologiskt ställningstagande 

vi egentligen gjort långt tidigare.” 

 

Thomas Mattsson, Expressen 
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Hur har ni tänkt kring språkbruket när det gäller v ärdeord och så vidare? 

Alltså vi ser oss som förmedlare. Inte objektiva förmedlare. Är det journalistik så är det 

framtvingad objektivitet. Vi väljer vinklar. Utgångspunkten är historien. Tillgången till vem vi 

talar med är naturligtvis ett val, vi hade ju förstås kunnat välja att prata med andra. Vi är kända 

för att önska vara en… men det klart att det skapar en osäkerhet och att det är några människor 

som tycker att det vi gör är… vi tycker själva att vi ser saker som de är. Utan förbehåll. 

 

Ja, ordet terrorist är ju ett ord som man endast kan använda om det är dokumenterat att det är ett 

fundamentalistiskt tänk bakom handlingen. Du kan inte kalla en vanlig mördare för terrorist. 

  

  

Poul Madsen, Ekstra Bladet 

Översatt till svenska av: Carl-Oscar Alsén 

 

 

Jag är lite skeptisk till den typen av… Vi hade den diskussion efter Breivik-publiceringen. Då 

var det många som diskuterade om han är terrorist eller om han är en massmördare. Så det 

uppstod en diskussion om det även i Sverige hur man skulle etikettera honom. Om man kan 

kallade honom för massmördare, var det då ett ställningstagande? För hade man kallat en jihadist 

för terrorist då istället? Men det där tror jag inte publiken förhåller sig till alls. Det är bara något 

som vi tre håller på med. Sen så kommer det en rapport från Göteborgs universitet som ingen 

bryr sig om. Vi gör journalistik, och då ska vi berätta vad som hänt. Sen sätter sig forskare några 

år senare och klipper och klistrar. Är det en terrorist så ska man skriva att det är en terrorist. 

Oavsett vilken religiös koppling som finns. 

  

   

Thomas Mattsson, Expressen 
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Skillnaderna mellan de danska och de svenska tidningarna, vad beror de på? 

Det är helt olika kulturer, det ser ju lika olika ut mellan Sverige och Norge. Sverige har ju en… 

det kan man diskutera men Sverige har en mycket mycket försiktigare pressetik än vad man har i 

nästan alla jämförbara länder. Om du åker till Tyskland, England, skandinaviska länderna, i rätt 

jämföra liksom, kulturer så särskiljer sig Sverige med en mycket tydligare försiktighetsprincip. 

Det är både bra och dåligt så klart. För det som är bra med det är att betydligt färre människor far 

ju liksom illa i Sverige. 

 

Thomas Mattsson, Expressen 

 

 

När jag ser på Sverige, när jag ser på Norge, men mest när jag ser på Sverige, så har den svenska 

medievärlden beslutat sig för att ha en hållning, och har beslutat sig för att [ohörbart] 

Sverigedemokraterna och försöka hålla dem ute från debatten och liksom sagt mycket 

bombastiskt till befolkningen. Så är det inte i Danmark, här har vi ordet stuerene [rumsrena], 

alltså att något inte bör vara en del av det goda sällskapet. Alltså, de bör vi inte beblanda oss 

med. 

  

  

  

Poul Madsen, Ekstra Bladet 

Översatt till svenska av: Carl-Oscar Alsén 

 

 
 


