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Abstract 

 

To be or not to be Charlie Hebdo 

A qualitative study of the debate in Swedish web magazines 

regarding the attack against Charlie Hebdos editorial office 

 

This study aims to examine the argumentation regarding freedom of speech and the 

statement “je suis Charlie” (“I am Charlie”) in eight opinion articles from different 

Swedish web magazines. Two doctotral dissertations who’s main topics are the 

freedom of speech and different types of arguments regarding freedom of speach, was 

used in this study. The study also uses the actual Swedish law surrounding the 

freedom of speech, as well as the freedom of the press and breaches of these laws. 

Also mentioned as different types of theories are; utilitarianism and journalism ethics 

and standards. 

 

This is a qualitative study using rhetorical analysis as a main method, but the study 

also uses some tools from the field of argument analysis, such as theses and main 

arguments. 
 

The results from this study shows, amongst other things, that various arguments can 

be used when trying to get your view surrounding the freedom of speech across. 

However there seems to be a clear difference between the writers who argue that the 

freedom of speech is more important than the right to not having to be discriminated 

by a statement or an utterance, and the writers who argue that the right to not having 

to be discriminated by a statement is more important than the right to potentially 

disciminate someone while uttering something. The writers who share the first view 

presented here, that the freedom of speech is more important, are also the ones who 

support the expression ”I am Charlie”, and the writers who don’t think that the 

freedom of speech is of more importance than the right to not having to be 

discriminated, does not support the expression ”I am Charlie”. However, while 

looking at this study, it’s imoportant that the reader bares in mind that the results from 

it doesn’t say anythning about anything else apart from the articles studied. 
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1. Inledning och bakgrund 

 

Med anledning av terroristattacken mot satirtidningen Charlie Hebdos redaktion i 

Paris den 7 januari 2015 (Falkehed et al., 2015), har en debatt om yttrandefriheten 

blossat upp i Sverige (Heith-Stade, 2015). Majoriteten av de svenska medierna tycks 

vara överens om att terroristattacken i sig var fel, men frågan verkar snarare vara 

huruvida en person är beredd att tweeta haschtagen #jesuischarlie, (jag är charlie), 

eller inte. Alltså om en person anser att man måste ställa sig bakom den enskilde 

tidningen Charlie Hebdo (som man då anses göra genom att använda sig av uttrycket 

“je suis Charlie”) för att därmed ställa sig bakom yttrandefriheten. Uttrycket “je suis 

Charlie” skapades av den grafiska designern Joachim Roncin, som publicerade en bild 

med den texten på twitter mindre än en timme efter attacken mot Charlie Hebdos 

redaktion. I en intervju med brittiska BBC (Wendling, 2015) förklarar Roncin vad han 

menar att uttrycket betyder: 

 

“This is what Je Suis Charlie actually means: I am free, I am not afraid.” 

 

Sedan dess har uttrycket använts flitigt i medier runt om i världen, inte minst i 

Sverige, av människor som säger sig stå bakom yttrandefriheten. Men alla är inte 

överens om att du måste “vara Charlie” för att värna om denna ack så viktiga frihet, 

eller att alla som säger sig “vara Charlie” faktiskt värnar om yttrandefriheten. Vidare 

finns alltid former av inskränkningar på yttrandefriheten, exempelvis lagen om Hets 

mot folkgrupp (Olsson 2012, 24,172). Denna inskränkning är också något som 

florerar i debatten kring detta ämne. 

 

Vi ämnar med anledning av ovanstående text, att i denna c-uppsats analysera olika 

opinionsartiklar från ett antal svenska nättidningar där tidningen Charlie Hebdo och 

yttrandefriheten diskuteras. Det är alltså inte själva uttrycket “je suis Charlie” vi vill 

analysera, utan snarare diskussionen i svenska medier runt det uttrycket, i förhållande 

till yttrandefriheten. 
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2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet är att undersöka hur diskussionen om yttrandefriheten har sett ut i svensk 

opinionsjournalistik gällande terrorattentatet mot Charlie Hebdos redaktion den 7 

januari 2015. Våra frågeställningar: 

• Vilka argument framförs i texterna mot att ställa sig bakom “je suis charlie”? 

• Vilka argument framförs i texterna för att ställa sig bakom “je suis charlie”? 

• Hur argumenterar skribenterna om yttrandefriheten? 

• Vilka retoriska grepp använder skribenterna i sina argument? 

• Vilka teser och argument framförs ur ett argumentationsanalytiskt perspektiv? 

o Uppfattas argumentationen som stark eller svag? 

 

3. Teori och tidigare forskning 

 

I detta avsnitt presenteras de teorier som används för analys av materialet. Vi tar upp 

yttrandefrihet och dess konsekvenser, utilitarism, olika yttrandefrihetsargument, 

tryckfrihetsförordningen, hets mot folkgrupp och etiska regler för press och medier. 

 

3.1. Tidigare forskning 

För att skapa oss en bild av, och en uppfattning om, vad uppsatsen skulle kunna 

innehålla och hur den kan disponeras, har vi tittat på en del tidigare forskning som på 

ett eller annat sätt berör de teorier vi ämnar använda i vår uppsats. Vi fann två 

avhandlingar som uppfyller dessa kriterier på ett tillfredsställande sätt. Den som 

omnämns först i den löpande texten nedan är Varför yttrandefrihet? - Om 

rättfärdigandet av yttrandefrihet med utgångspunkt från fem centrala argument i den 

demokratiska idétraditionen, doktorsavhandling av Ulf Petäjä vid Växjö universitet 

2006. Denna avhandling är relevant för vår undersökning då den bland annat belyser 

yttrandefrihetens olika funktioner i en demokrati och massmediernas demokratiska 

roll. Yttrandefrihetens olika funktioner är intressant att undersöka i denna uppsats då 

det är just olika syn på vad yttrandefrihet egentligen är och vilken roll den har vi 

ämnar undersöka i materialet. Argument för yttrandefriheten tas upp på ett djupare 

plan i den andra avhandlingen vi valt att använda; Jan Anderssons doktorsavhandling 
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Yttrandefrihetens dilemman - Debatten om hetspropaganda, mediekoncentration samt 

personlig integritet mellan 1940- och 2000-tal, vid Uppsala universitet 2004. 

 

3.2. Yttrandefrihet 

“Med yttrandefrihet menas rätten att i vilken form som helst ‘uttrycka tankar, 

åsikter och känslor’” (Olsson 2012, 23). 

 

I yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) står det att: 

 

“Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna 

grundlag att i ljudradio, television och vissa liknande överföringar, offentliga 

uppspelningar ur en databas samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra 

tekniska upptagningar offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt 

lämna uppgifter i vilket ämne som helst. 

 

Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt 

meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. I 

den får inga andra begränsningar göras än de som följer av denna grundlag” (SFS 

1991:1469). 

 

Lagen omfattar medier som sprider uttalanden och åsikter till en vidare allmänhet. För 

att dessa uttalanden ska omfattas av YGL ska tre krav beaktas. För det första ska det 

finnas en ansvarig utgivare som kan ställas som ansvarig för det utgivna innehållet. 

(För privatpersoner eller företag utanför mediefältet krävs utgivningsbevis). För det 

andra ska det som sänds kunna dokumenteras och arkiveras. För det tredje ska det som 

sänds kunna tas emot av allmänheten med något tekniskt hjälpmedel (Olsson 2012, 

29-30). 

 

Då de artiklar vi avser analysera är publicerade på webben, lyder de närmast under 

YGL, även om TF och YGL är väldigt lika varandra. Vad gäller exempelvis lagen om 

hets mot folkgrupp som behandlas under avsnitt 3.3.1, gäller samma sak, oavsett om 

det rör sig om etermedier, tryckta medier, eller webb (riksdagen.se, 2014). 
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I Ulf Petäjäs avhandling beskriver han att yttrandefrihet tycks vara “oumbärligt” för 

en demokrati och att en viktig del i demokratin är kommunikation. Kommunikationen 

i sin tur sker på olika sätt mellan eller inom folket, de folkvalda och massmedierna. 

Petäjä skriver vidare att yttrandefriheten har olika funktioner i en demokrati, en 

funktion är att göra det möjligt för medborgarna att ta del av fakta och information 

och därigenom möjliggöra att medborgarna självständigt kan skapa sig uppfattningar 

och ståndpunkter. Här har massmedia en viktig demokratisk roll genom att informera 

och upplysa och vara en plattform for olika former av debatt. Massmedia ska även 

kritiskt granska politiker och makthavare, verka opinionsbildande och kritisera 

politiska åsikter och ideologier. För att det ska vara möjligt för massmedia att ha 

rollen som kommunikationskanal med ovan nämnda funktioner krävs yttrandefrihet.  

 

En annan funktion för yttrandefriheten är att möjliggöra för politiker att framföra sina 

budskap utan att hindras genom till exempel censur, inskränkning eller bestraffning. 

Yttrandefriheten tillämpas däremot inte bara i massmedier utan i många sammanhang 

i det demokratiska samhället, till exempel på arbetsplatsen, vid demonstrationer eller 

på kaféer (Petäjä 2006, 14-16). 

 

3.2.1. Utilitarism 

Jan Andersson (2004, 9-10) skriver att det i demokratiska samhällen antas finnas en 

hög toleransnivå för yttrandefriheten, trots att denna frihet även kan åsamka skadliga 

konsekvenser för individer eller grupper. Därför ligger bevisbördan hos den eller de 

som på något sätt yrkar på en inskränkning av yttrandefriheten. När det uppstår 

värdekonflikter mellan olika parter kan yttrandefriheten betraktas som en rättighet. 

Dock påpekar han att begreppet är komplext och inte bidrar till någon konkretare 

definition av vad yttrandefriheten innebär och hur konflikter gällande yttrandefriheten 

kan lösas. 

 

Andersson tar upp utilitarismen som en möjlig teori vilken kan användas för att kunna 

lösa svåra konflikter mellan olika parter. När sådana avgöranden ska göras används 

den så kallade nyttoprincipen för att främja en lösning som ger minst möjliga lidande 

och mest möjliga nytta. Till principen hör att avväganden görs mellan olika individers 

intressen för att lösa upp värdekonflikter. Vid tillämpning av nyttoprincipen som 
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lösningsmetod på värdekonflikter antas hållningen att en enskild individs nyttoförlust 

“väger mindre” än om nyttoförlusten skulle förorsaks flera individer (Andersson 

2004, 12). 

 

3.2.2. Argument för yttrandefrihet 

I sin doktorsavhandling beskriver Jan Andersson (2004) olika typargument för 

yttrandefriheten. Han har delat in argumenten i tre kategorier; demokratiargumentet, 

sanningsargumentet och autonomiargumentet. 

 

Demokratiargumenten bygger främst på tanken att medborgarna i en demokrati ska 

erbjudas en mångfald av kritiska åsikter gällande makthavarnas agenda utan att 

diskussionen inskränks av censur. Det första demokratiargumentet som han kallar det 

positiva, information, handlar om att medborgarna/väljarna ska ha möjlighet att bilda 

sig åsikter och uppfattningar för att sedan kunna delta i sina demokratiska rättigheter 

på bästa sätt. Det andra argumentet som han kallar det negativa, värn mot 

maktmissbruk, handlar om vem eller vilka i samhället som har möjlighet att 

kontrollera censuren och kritiskt ifrågasätta politikers maktmissbruk. Det tredje 

demokratiargumentet, jämlikhetsaspekten, vilken betonar att politikarenan ska 

representera alla medborgares olika intressen på ett jämbördigt sätt. En jämbördig 

representation möjliggörs på bästa sätt genom en yttrande- och pressfrihet där dessa 

intressen respekteras oavsett klass, kön, etniskt ursprung etc (Andersson 2004, 17-18). 

Det problematiska med demokratiargumentet är att åsikterna är vitt skilda gällande 

vad en fungerande demokrati innebär samt vad som kan tänkas gå utanför 

yttrandefrihetens ramar för en demokrati, vad som anses befogat i en demokratisk 

debatt (Andersson 2004, 19). 

 

Det andra typargumentet, sanningsargumentet, handlar om att sanna fakta och 

legitima omdömen och värderingar kräver en öppen diskussion och en oinskränkt 

yttrandefrihet. Detta för att inte censurera eller hindra spridning av fakta, av rädsla för 

att vissa av dessa fakta eller omdömen skulle kunna vara falska. Dock kan även dessa 

falska uttalanden ha nytta för att vi ska drivas till argumentation mot dem och på så 

vis upprätthålla ett kritiskt förhållningssätt till det som publiceras. Andersson hänvisar 
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till John Stuart Mill som menar att sådana falska uttalanden bör ges mer tolerans i 

politiska eller samhälleliga frågor än i frågor som rör till exempel vetenskap 

(Andersson  2004, 20-21). 

 

Autonomiargumentet kan yttra sig på flera olika sätt. Ett sätt är att autonomi har ett 

egenvärde oberoende av dess utfall (instrinkalt värde). Ett annat sätt är att autonomins 

värde grundas på dess utfall (instrumentellt värde). Till exempel kan ett förbud som i 

någon mening inskränker på yttrandefriheten öka någons autonomi. Dessa två synsätt 

har olika fokus på hur autonomi värderas. Den första varianten, där man ser autonomi 

oberoende av utfall, kan delas in i meddelarautonomi och publikautonomi. 

Meddelarautonomi, som har en individualistisk hållning, riktar sig till individens rätt 

att uttrycka sin åsikt utan att denna rätt ska inskränkas av makthavare oavsett den 

uttalade åsiktens följder. Publikautonomi har likheter med demokratiargumentet (se 

ovan) som rör information och handlar om medborgarnas rätt och möjlighet till 

information och åsiksbildning för att fullfölja sina demokratiska rättigheter. I detta 

fall ligger däremot intresset på medborgarnas rättigheter som grupp att uttrycka sig 

fritt (till skillnad från demokratibegreppet om information där fokus ligger på 

individen) (Andersson 2004, 21-24). 

 

3.3. Tryckfrihetsförordningen 

Enligt Anders R Olsson (2012, 25) skulle tryckfrihetsförordningen, eller TF, kunna 

sägas vara den tyngsta av yttrandefrihetsgrundlagarna. Tryckfrihetsförordningen är 

också av vikt i den här uppsatsen då satirtidningen Charlie Hebdo är av tryckt 

karaktär och en diskussion utifrån den svenska lagstiftningen därför skulle kunna 

innefatta TF. 

 

Tryckfrihetsförordningen, vars första version implementerades i Sverige 1766, 

beskrivs av Olsson som en form av paraply för yttrandefrihetsgrundlagen, (YGL), och 

att TF kom till för att försvåra och förhindra att makthavare censurerade eller förbjöd 

vissa typer av yttranden. Dessa yttranden kunde tack vare TF tryckas i tidningen 

istället, vilket gjorde det meningslöst för makthavare att censurera andra plattformar 

för kommunikation (Olsson 2012, 25). 
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Ansvarig utgivare är, precis som i YGL, ett centralt begrepp inom 

tryckfrihetsförordningen. Det är denne som exempelvis ansvarar för vilka artiklar som 

publiceras i en tidning, och därmed är den som straffas om innehållet i en tidning 

bryter mot tryckfrihetsförordningen (Bratt och Ejvegård 1995, 91). 

 

3.3.1. Brott mot TF och YGL i fredstid 

I tryckfrihetsförordningens paragraf 7:4, finns listat de 18 sätt på vilka yttranden kan 

bryta mot TF och YGL. Sex av dessa är speciellt anpassade till när det råder 

krigstillstånd eller om det föreligger hög risk för att statens högsta beslutsfattare hotas 

(Olsson 2012, 160). Då varken Frankrike eller Sverige i egenskap av stater för något 

krig, väljer vi att inte lista de regler som gäller under dessa specifika förhållanden. 

Varför vi tar hänsyn till just Sverige och Frankrike är att texterna vi ämnar analysera 

är svenska webbartiklar, och att ett av kriterierna vi har är att dessa artiklar behandlar 

yttrandefriheten och terrorattentatet mot satirtidningen Charlie Hebdos redaktion i 

Paris, i januari 2015. 

 

De övriga tolv sätten, på vilka någon kan bryta mot TF och YGL när det råder fred, 

eller ”normaltillstånd” är spioneri, obehörig befattning med hemlig uppgift, 

vårdslöshet med hemlig uppgift, uppvigling, brott mot medborgerlig frihet, olaga 

våldsskildring, förtal, förolämpning, olaga hot, hot mot tjänsteman, övergrepp i 

rättssak och hets mot folkgrupp (Olsson 2012, 166-191). Hets mot folkgrupp är det 

brott mot TF och YGL vi anser mest aktuell för denna uppsats (se bilaga för 

utförligare beskrivning av resterande brott). Främsta syftet med denna lag är 

egentligen att behålla samhällslugnet och undvika fara. Lagen innebär att man 

exempelvis inte får hota eller håna grupper baserade på ras, hudfärg, nationellt/etniskt 

ursprung, religiös övertygelse och sexuell läggning (Olsson 2012, 172-173). Det är 

inte heller tillåtet att uttrycka att någon folkgrupp eller ”ras” skulle vara överlägsen en 

annan (Olsson 2012, 173). Men lagen om hets mot folkgrupp omgärdas av en viss 

problematik, bland annat, som Olsson beskriver det: 

 

“Den gräns som TF sökt dra mellan att uttala sig som en politisk idiot och 

att framkalla fara har förvisso varit svårbestämd […]” (Olsson 2012, 173). 
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En annan svårighet med lagen om hets mot folkgrupp är att det kan uppstå en 

paradox. Exempelvis om en präst säger att det är syndigt för två män att ha sex med 

varandra, är det enligt lagen hets mot folkgruppen homosexuella, men samtidigt råder 

religionsfrihet i Sverige, vilket i sådant fall kan ”rättfärdiga” prästens uttalande då 

bibeln kan tolkas uttrycka förakt mot homosexuella (Olsson 2012, 174-175). Björn 

Häger, är även han av den uppfattningen att just lagen om hets mot folkgrupp är svår 

att tolka. Han menar dock att många av de tidningar och webbtidningar som är öppet 

fientliga mot invandrare förmodligen skulle bli fällda om någon anmälde dem. Det är 

tillåtet att säga att mångkultur är dåligt, men de orsaker som skulle presenteras som 

grund för det påståendet skulle troligtvis vara straffbara om de uttrycktes i tidningen 

enligt honom (Häger 2009, 288). 

 

Andersson skriver i sin doktorsavhandling om svårigheterna i förhållandet mellan 

yttrandefriheten och rasistiska uttalanden. Han menar att det kan föreligga en fara i att 

rasistiska yttranden kontinuerligt tillåts, då dessa kan få konsekvenser så allvarliga 

som krig och folkmord i vissa fall. Han pekar också på skillnaden mellan att uttala sig 

kränkande mot en folkgrupp grundat på exempelvis hudfärg och att angripa en grupps 

åsikter, då hudfärgen inte är något som kan ändras, men det kan åsikter. I andra änden 

upplyser han även om de argument som går emot tanken om att inskränka 

yttrandefriheten vad gäller rasistiska uttalanden, i den änden är uppfattningen att 

yttrandefriheten ska vara “total”, att varje extrem idé egentligen kan uppfattas 

kränkande och att det därför inte går att dra en gräns. Det är precis den gränsen 

Andersson menar är väldigt svår att dra, även om den kanske borde dras (Andersson 

2004, 36-37). 

 

3.4. Pressetiska regler 

Press-, yttrande- och informationsfrihet är väsentligt för att en demokrati ska vara just 

demokratisk och massmedierna har som tidigare nämnt en viktig funktion att verka 

som kanaler för dessa rättigheter genom att informera, granska och vara plattformar 

för debatt. Medierna ska även erbjuda en bred och omfattande journalistik som 

skildrar verkligheten på ett sanningsenligt sätt i så stor utsträckning som möjligt 

(Nord och Strömbäck 2012, 17, 21). 
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Inom ramen för tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen ska medier ha 

största möjliga frihet. Detta för att kunna sprida information, granska makten och 

verka som plattform för debatt. Det finns dock yrkesetiska regler som medier bör 

förhålla sig till på ett ansvarsfullt sätt. Dessa regler är till för att skydda enskilda 

individer från oförrätter (Pressens samarbetsnämnd 2002, 7). Vi kommer att lägga 

fokus på publicistiska reglerna eftersom det är dem som oftast diskuteras när det 

handlar om yttrandefrihetsfrågor (Olsson 2012, 228). 

 

De pressetiska reglerna kan delas upp i två olika kategorier, de publicistiska reglerna 

och yrkesetiska regler. De sägs gälla för såväl press som radio och TV, men är främst 

utformade att styra pressen i rätt riktning. Även om grunderna i de pressetiska 

reglerna i stort är applicerbara på etermedier också, har dessa ytterligare 

programregler att rätta sig efter (Häger 2009, 268). I den här uppsatsen kommer vi 

dock endast rikta in oss på relevanta delar av de pressetiska reglerna då vi inte har för 

avsikt att analysera etermedier, utan endast webbtidningar. 

 

De publicistiska reglerna berättar för oss vad som är tillåtet och inte gällande 

publicering. De tar upp saker som att nyheter måste vara sanna, i vilka fall namn, eller 

exempelvis etnicitet inte bör publiceras, vikten av att rätta publicerade felaktigheter, 

hur bilder bör hanteras, att personer anklagade för något inte är skyldiga förrän de 

dömts, och så vidare (Häger 2009, 269). 

 

“‘Framhäv inte’ innebär att etnicitet, nationalitet etcetera inte bör göras till 

huvudsak. Att enbart nämna det är en annan sak” (Häger 2009, 270). 

 

De etiska reglerna innefattar också att visa respekt för den personliga integriteten. Det 

innebär att man noga bör betänka att publicera någonting som kan kränka någons 

privatliv. I vissa fall kan en sådan publicering motiveras av ett starkt allmänintresse. 

(Pressens samarbetsnämnd 2002, 7). Dessa regler gäller för så väl bilder som för text 

(Pressens samarbetsnämnd 2002, 8). Vad gäller både att man ska respektera den 

personliga integriteteten och vara försiktig med att publicera namn så poängteras 

allmänintresse som ett argument för att vi vissa fall publicera vissa känsliga uppgifter 

(Häger 2009, 268-269). Just allmänintresset är därför någonting som kan uppfattas 

väga ganska tungt gällande de pressetiska reglerna. 
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4. Urval och avgränsning 

 

Vi använde oss av mediearkivet Retriever när vi gjorde vårt urval. De sökord som 

användes var “Jag är Charlie” och Yttrandefrihet* samt “Jag är inte Charlie” och 

Yttrandefrihet*, anledningen till att vi lagt till en * efter ordet Yttrandefrihet är att 

även böjningar på Yttrandefrihet tas med i resultatet av sökningen. Två separata 

sökningar gjordes, detta då endast en sökning på “Jag är Charlie” eventuellt hade 

kunnat exkludera de texter vars skribenter inte ansåg sig vara Charlie och vice versa. 

Dock fann vi att resultatet av de olika sökningarna kunde innehålla både texter som 

tog ställning för att “vara Charlie” och mot att “vara Charlie” samt att det fördes 

varierande argumentationslinjer om yttrandefrihet i de olika artiklarna. 

 

Vidare gjordes sökningen inte på tryckt press, utan på artiklar publicerade i svensk 

webb under tidsperioden januari 2015, detta för att det fanns mer material publicerat 

på webben än i tryckt press. Inga specifika webbtidningar valdes, utan det material vi 

fick fram var det som fanns i databasen Retriever vid söktillfället. Initialt var tanken 

att undersöka opinionsmaterial i tryckt press, men vi ansåg att det fanns för lite sådant 

material när vi gjorde vår sökning och valde då istället att koncentrera oss på webben.  

 

Sökningen med sökorden “Jag är Charlie” + Yttrandefrihet* gav 374 träffar och 

sökningen med “Jag är inte Charlie” + Yttrandefrihet* gav 16 träffar, båda 

sökningarna gjordes den 20 februari kl. 10.00. Vi läste sedan igenom de olika 

texterna, dels för att säkerställa att de var av den karaktär vi ville undersöka, 

opinionsmaterial i form av debattartiklar, krönikor och kolumner. Vi valde bort 

ledare, bloggar, insändare, reportage, nyhetsartiklar, recensioner, intervjuer och vi 

tvingades även välja bort artiklar som inte kunde öppnas eller hade betalvägg, så 

kallade “plusartiklar”. Vidare var det ett stort antal artiklar som visade sig vara 

dubbletter som återkom flera gånger i träfflistan i respektive sökning, dessutom var 

det några artiklar som kom med i båda sökningarna. När vi manuellt hade gått igenom 

alla artiklar och valt bort den sorts artiklar som vi inte ämnade undersöka blev det 

totalt 36 artiklar kvar. Främsta anledningen till att så många valdes bort var att en stor 

del av artiklarna var av nyhetskaraktär. 
 



 14 

I de 36 artiklarna tittade vi på vad de olika texterna argumenterade om, vilket 

huvudämne de hade. Då den här undersökningen i huvudsak ska ta reda på hur det 

argumenteras i de olika texterna om yttrandefrihet och/eller journalistisk etik i 

kontexten av attacken mot Charlie Hebdos redaktion var vi tvungna att sålla ut de 

texter som inte berörde något av dessa ämnen. När den processen var klar hade vi 

totalt 28 artiklar kvar. Eftersom texterna från sökningen med orden “Jag är inte 

Charlie” respektive “Jag är Charlie”, inte nödvändigtvis innebar att skribenten tog 

ställning för det ena eller det andra, valde vi att slå ihop samtliga artiklar till en och 

samma urvalsram (Trost 2012, 35-36). Det var helt enkelt inte motiverbart att 

separera dem. De 28 artiklarna numrerades sedan, och lappar med siffrorna 1-28 lades 

i en skål varpå det drogs 8 lappar. De åtta artiklarna som analyserats är följande: 

 

1.     Jag är inte Charlie. Gabriel Perez Santiago, nyheter24.se den 14 januari 

(Perez Santiago, 2015). 

2.     Ohlsson: Charlie Hebdos sak är vår. Birgitta Ohlsson, expressen.se den 8 

januari (Ohlsson, 2015). 

3.     Vi ser tillbaka på en svart vecka för yttrandefriheten. Viktoria Winberg, ltz.se 

(Länstidningen Östersund) den 9 januari (Winberg, 2015). 

4.     Yes, we’re all Charlie. Maria Eriksson, svensktidskrift.se den 9 januari 

(Eriksson, 2015). 

5.     En bild av yttrandefriheten. Carl-Johan Bergman, dt.se (Dalarnas Tidningar) 

den 13 januari (Bergman, 2015). 

6.     Nej, vi är inte Charlie. Cas Mudde, svd.se (Svenska Dagbladet) den 12 januari 

(Mudde, 2015). 

7.     “Jag är inte Charlie Hebdo”. Philip Krook, fria.nu (Fria Tidningar) den 14 

januari (Krook, 2015). 

8.     Är du… Charlie? Okänd skribent, hd.se (Helsingborgs Dagblad) den 15 

januari (Okänd skribent, 2015). 

 

Vi har alltså ett ändamålsenligt urval, en vanligt förekommande urvalsform inom 

kvalitativa undersökningar där fokus inte ligger på möjligheten att kunna generalisera 

en undersöknings resultat över en målpopulation utan snarare på att hitta individer 

(eller artiklar i det här fallet) som besitter den speciella egenskap eller kunskap som 

du är ute efter att studera (Hartman 2004, 284). Efter det gjorde vi ett så kallat OSU, 
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obundet slumpmässigt urval, där alla i urvalsramen hade lika stor chans att väljas och 

det var slumpen som avgjorde (Trost 2012, 34). Det skedde alltså när vi plockade upp 

lappar ur skålen utan att veta vad det stod på dem. När du gör ett OSU, eller någon 

annan typ av slumpmässigt urval så gör du det ofta för att ditt resultat ska bli 

generaliserbart över hela målpopulationen (Trost 2012, 34). Men eftersom det ligger 

ett ändamålsenligt urval i grunden för undersökningen, som gör att delar av 

målpopulationen plockas bort innan det obundna slumpmässiga urvalet görs, kan inte 

resultatet av analysen sägas vara representativt för målpopulationen (Trost 2012, 32-

33). Vi väljer alltså att göra ett OSU, trots att resultatet inte blir representativt i 

statistisk mening, men hoppas att det faktum att ett OSU förekommer ska göra att 

undersökningen ses som mer tillförlitlig. 

 

5. Metod 

 

Metoden vi har valt är retorisk analys och argumentationsanalys. Vi vill studera bland 

annat vilka appellformer och andra retoriska grepp skribenterna använder för att 

kommunicera sina åsikter gällande yttrandefrihet och ställningstagandet gällande “je 

suis Charlie”/”jag är Charlie” eller “jag är inte Charlie”, samt i 

argumentationsanalysen titta på vilka teser, huvudargument och stödargument som 

finns i texterna. 

 

5.1. Kvalitativ metod 

Kvalitativa undersökningar används när man vill undersöka ett material på djupet och 

skiljer sig mot kvantitativa undersökningar bland annat genom att urvalet är mindre. 

Det skulle inte vara möjligt att göra djupa analyser av ett allt för stort material och det 

är inte heller nödvändigt för att få reda på den kunskap man är ute efter (Hartman 

2004, 255). 

 

En nackdel med kvalitativ metod kan vara att de av många uppfattas som endast 

lämpade som förstudier till kvantitativa undersökningar. Trost (2012, 23) avvisar 

däremot den synen på kvalitativa undersökningar. Det som är avgörande för valet av 

metod är vad man avser undersöka. 
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5.2. Retorisk analys 

Retorisk analys är den äldsta formen av systematiserad kommunikationsteori (Mral 

2008, 61). Den uppkom i det grekiska samhället cirka 400-500 år före kristus (Vigsø 

2010, 215), och enligt en av dess pionjärer, Aristoteles, är retorikens funktion inte 

primärt att övertyga utan att se det som är övertygande i varje givet fall, i varje given 

situation (Mral 2008, 61). För grekerna var retoriken en viktig ingrediens för att 

kunna leva tillsammans, den användes som ett substitut till att lösa kontroverser på 

fysisk väg och männen uppfostrades att bruka retorikens regler (Karlberg och Mral 

1998, 10). 

 

Birgitte Mral och Maria Karlberg, menar att begreppet retorik idag ofta förknippas 

med något negativt, det symboliserar för många ett sätt att försköna ord, eller kanske 

till och med ett sätt att manipulera andra. Men vi får inte glömma att retoriken är 

närvarande i de flesta aspekter av samhället. Det är inte bara kommunpolitikern som 

försöker övertyga om hur bra en skattehöjning är, som brukar retoriken, även läraren 

som vill övertyga sina elever om att matematik faktiskt är roligt, eller föräldern som 

försöker övertyga sina barn om att frukt är godis, gör det (Karlberg och Mral 1998, 9-

10). 

 

“Retorik är som mest effektiv när den inte ser ut som retorik” (Mral 2008, 66). 

 

Därför är det första man som retorisk analytiker måste göra när man gör en retorisk 

analys, att hitta det som faktiskt är retoriskt i en situation eller ett objekt. Vidare är en 

texts kontext avgörande för utförandet av en retorisk analys; Vem är avsändaren? 

Vilken agenda/bakgrund har denne? Vilka krav ställs på texten och vilken publik är 

det? Man som forskare måste också ha förståelse för och insikt i textens politiska och 

historiska underlag (Mral 2008, 65-66). I boken Heder och påverkan förklarar Mral 

och Karlberg att textens kontext ses genom att titta på dess genre, den retoriska 

situationen, samt talaren eller författaren till texten (Karlberg och Mral 1998, 21). Mer 

om den retoriska situationen återfinns i avsnitt 5.2.1, och mer om en texts genre går 

att läsa i avsnitt 5.2.2. 
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Vidare är retorik egentligen den mesta typ av kommunikation som sker i samhället, 

såväl reklam som samtal, eftersom kommunikation i de flesta fall går ut på att 

övertyga någon annan, eller sig själv om något (Karlberg och Mral 1998, 11). 

 

5.2.1. Retorisk situation 

Lloyd. F Bitzer är hjärnan bakom definitionen retorisk situation. Enligt honom är det 

tre element som måste finnas med för att en situation ska anses vara retorisk. Först 

och främst måste det finnas någon form av problem som ska lösas eller någon form av 

frågeställning, ett retoriskt problem med andra ord. Vidare ska det finnas någon som 

kan påverkas, en publik. Den tredje avgörande beståndsdelen är att det måste finnas 

olika former av restriktioner där normer, fördomar, eller liknande bestämmer vad som 

får, respektive inte får sägas. Dessa restriktioner eller constraints delas dessutom av 

Bitzer upp i två kategorier, talarens restriktioner som kallas interna, där allt som har 

med talarens person att göra vägs in, och omständigheternas restriktioner, de externa, 

som lägger fokus på publiken och dess karaktär (Mral  2008, 66-67). 

 

För att skildra den retoriska situationen finns det några frågor man som forskare 

generellt sett bör börja med att besvara när man gör en retorisk analys: 

 

1.     Vem är det som försöker övertyga? 

2.     Vem är det som man försöker övertyga? 

3.     Vad är det man vill övertyga om? 

4.     Vilken kontext sker det i, dvs. tid & plats? 

5.     Hur försöker man övertyga? (Vigsø 2010, 217).     
  

Men enligt Vigsø (2010, 217) ser frågorna lite annorlunda ut när man vill undersöka 

moderna medietexter. När det gäller fråga 1 talar man för det första om avsändare och 

inte talare. Man ska vidare titta på vilket intryck avsändaren ger till publiken 

(målgruppen eller mottagaren) i fråga om karaktär och kompetens. Sedan måste 

forskaren också ta reda på om avsändaren är explicit eller implicit, alltså om den talar 

för sig själv eller för en organisation eller liknande. 

 

Det kan också röra sig om att en text blivit journalistiskt redigerad, eller att essensen 

av författaren eller talarens verk ändrats på något vis (Karlberg och Mral 1998, 26). 
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Gällande fråga 2 är det också fråga om att byta ut begrepp. Inom den traditionella 

retoriken talar man om publiken, men när det gäller medietexter byts det ut mot 

målgrupp, om man inte vet exakt vem som tar del av kommunikationen, eller 

mottagare om man vet vem som tar del av den. 

 

Vad gäller fråga 3 kan en texts syfte dels vara explicit eller implicit, eller både och. 

Dels är det vanligt att medietexter också har dubbla syften på så vis att den både vill 

övertyga om textens legitimitet så väl som avsändarens. 

 

Vad fråga 4 anbelangar är det viktigt att titta på textens Kulturella- och tidskontext, 

alltså om det anges någon tid i texten för när något måste ske eller dylikt, är texten 

väldigt förankrad i tid och plats förkortas dess livslängd. 

 

Fråga 5 är egentligen frågan som ska besvaras med en retorisk analys. När det gäller 

medietexter är det här exempelvis intressant att titta på hur denne försöker övertyga 

målgruppen eller mottagaren, om avsändaren appellerar (talar till) dess känslor eller 

förnuft och så vidare (Vigsø 2010, 217-218). 

 

5.2.2. Retoriskt syfte (genre) 

Det finns tre olika former av retoriskt syfte (genrer). Dessa tre är; forensisk (juridisk) 

retorik, deliberativ retorik samt epideiktisk (demonstrativ) retorik (Vigsø 2010, 219). 

Genrerna kan också benämnas genus judiciale, geuns demostrativum och genus 

deliberativum (Karlberg och Mral 1998, 22). Men en text innehåller sällan endast ett 

av dessa syften, för att placera texten inom en genre måste man därför se till det 

övergripande syftet (Vigsø 2010, 219). 

 

Den forensiska retoriken syftar i stora drag till att anklaga eller försvara någon och är 

en form av rättstal (Vigsø 2010, 219). Dessa rättstal är dock inte strikt avgränsade till 

rättssalen utan kan också förekomma i exempelvis medierna där en persons agerande 

bedöms av diverse experter (Karlberg och Mral 1998, 22-23). Den deliberativa 

retoriken i sin tur argumenterar i högre grad för eller emot något och kan säga vara en 

typ av politiskt tal (Vigsø 2010, 219). Men på samma vis som rättstalet inte är bundet 

till rättssalen, kan den deliberativa retoriken återfinnas i sammanhang som saknar 

politiker, exempelvis arbetsplatser eller i hemmet (Karlberg och Mral 1998, 22). 
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Epideiktisk retorik handlar snarare om att hylla eller kritisera och blir därför en form 

av hyllnings- eller klandertal (Vigsø 2010, 219). Talaren vill ofta påverka publiken att 

se något ur dennes synvinkel och få samma känslor som talaren inför något 

(Johannesson 1998, 37). Vidare handlar denna typ av textgenre ofta om att lyfta upp 

eller förminska en person eller ett företags egenskaper och kan exempelvis återfinnas 

på begravningar eller bröllop där en närstående hyllar huvudpersonen/erna (Karlberg 

och Mral 1998, 22). 

 

5.2.3. Appellformer 

Den Neo-klassisistiska retoriska analysen utgörs främst av tre steg, varav det första 

innehåller tre centrala begrepp, nämligen appellformerna logos, ethos och pathos 

(Mral 2008, 69). 

 

Logos talar eller appellerar till det rationella hos mottagaren och karaktäriseras av 

saklighet, fakta och anonymitet (Vigsø 2010, 221). Logos-argument innefattar ofta 

rena fakta i form av siffror eller statistik. Talaren eller författaren kan också försöka få 

läsaren att dra egna slutsatser, till exempel genom att visa på tidigare exempel för att 

understryka sina argument (Karlberg och Mral, 1998:40). Analogier är något som 

också är förekommande inom logos-argument och innebär i stora drag att talaren eller 

författaren gör en liknelse mellan två olika saker. I boken Heder och påverkan 

återfinns ett exempel på en analogi, när Mona Sahlin (före detta partiledare för 

Socialdemokraterna), i en debattartikel sade att det får inte gå att köpa kvinnokroppar 

som om det vore hamburgare. Detta för att understryka den bristfälliga lagstiftning 

som omgärdar prostitutionen (Karlberg och Mral 1998, 41). Man bör se till de källor 

som skribenten hänvisar till för att veta om den fakta som presenteras är tillräcklig. 

Skribenten kan medvetet ha valt bort källor för att kunna vinkla sin text mer och på så 

sätt övertyga mottagaren (Karlberg och Mral 1998, 34). 

 

Ethos däremot har med mottagarens förtroende för och uppfattning om avsändaren att 

göra. Ethos är egentligen inte bunden endast till själva situationen utan kan delas upp i 

primär ethos, som är mottagarens uppfattning om avsändaren innan 

kommunikationstillfället, och sekundär ethos som skapas under själva 

kommunikationen (Vigsø 2010, 221). Ethos-argument handlar allt som oftast om 

auktoritet, antingen talarens eller författarens egna auktoritet, (exempelvis en läkare 



 20 

som talar om sjukdomar), eller att talaren eller författaren hämtat sina argument från 

en trovärdig, auktoritär källa, så som Bibeln eller Koranen. Välkända citat och 

ordspråk är också vanligt förekommande när det gäller ethos-argument, samt att 

talaren eller författaren hänvisar till egna erfarenheter eller kunskaper (Karlberg och 

Mral 1998, 41). 

 

Pathos har i sin tur i högre grad att göra med att appellera till mottagarens känslor i 

den konkreta kommunikationssituationen. Dessa känslor kan vara både negativa och 

positiva och avsändaren använder sig ofta av värdeladdade ord (Vigsø 2010, 221). I 

pathos-argument målar talaren eller författaren gärna upp visioner om framtiden och 

väcker därmed hoppfulla känslor, eller talar om någons ansvar att agera mot något, 

exempelvis våld i nära relationer. Att tala om känslomässiga minnen kan också vara 

ett effektivt pathos-argument. Vidare tenderar politiska tal och texter försöka 

framkalla negativa känslor bland publiken gentemot meningsmotståndare genom att 

exempelvis måla upp skräckscenarion runt motståndarnas ståndpunkter, för att sedan 

inge hopp när den egna ståndpunkten presenteras (Karlberg och Mral 1998, 35). 

Pathos-argument är inte alltid uppenbara men kan återfinnas om forskaren frågar sig 

själv hur en viss känsla i texten eller talet väcktes (Karlberg och Mral, 1998, 43). De 

frågor man som forskare måste ställa sig när man studerar pathos i en text är: Vilka 

känslor vill talaren väcka? I vilket syfte? Lyckas det? Hur går hon tillväga? (Karlberg 

och Mral 1998, 34). 

 

Dessa begrepp (ethos, logos och pathos) använder alltså forskaren för att tolka själva 

innehållet i den retoriska situation som studeras, vilka beståndsdelar som finns och så 

vidare. Steg två handlar om var de olika argumenten förekommer i texten och vilka 

typer av argument som ges mest utrymme. Steg tre tittar på hur språket i texten är 

utformat och hur det påverkar budskapet. Viktigt inom denna typ av analys är att se 

till textens kontext och histroria. Ett annat begrepp av vikt inom den Neo-

klassisistiska retoriska analysen är refutatio som syftar till när avsändaren använder 

en meningsmotståndares argument och vänder på det så att det gagnar den egna 

argumentationen (Mral 2008, 69-70). 

 

Fördelen med den retoriska analysen är att den lämpar sig väl när det kommer till att 

undersöka medietexter (Vigsø 2010, 215). Den största nackdelen skulle sägas kunna 
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vara att den har så många delar, och att det därför kan vara svårt att finna vilka delar 

som känns mest relevanta för en enskild undersökning. Men efter att vi gjort våra 

analyser anser vi att vårt urval av verktyg från den retoriska analysen var 

tillfredsställande. 

 

5.3. Argumentationsanalys 

Inom den retoriska analysen finns även något som kallas argumentationsanalys. Den 

används för att bringa klarhet i vilka typer av argument exempelvis en debatterande 

skribent använder sig av för att styrka sin/sina tes/teser (Karlberg och Mral 1998, 36). 

Mral och Karlberg (1998, 36-37) menar att en tes till exempel kan vara en 

huvudtanke, ett påstående eller en uppmaning. Dessa teser är inte alltid så lätta att 

identifiera, de kan vara dolda, implicita och otydliga. 

 

Vad gäller de argument som syftar till att stödja en tes, probatio, finns ofta en form av 

huvudargument som i sin tur stöds av så kallade stödargument (Karlberg och Mral 

1998, 38). Låt säga att tesen lyder: Vi måste äta mer grönsaker! Då kan 

huvudargumentet lyda: Mer grönsaker på tallriken minskar risken för fetma, och ett 

potentiellt stödargument för detta: X antal personer som under 2005 bedömdes lida av 

fetma hade under hela sitt vuxna liv uteslutit grönsaker från sin kost. Vissa argument 

stöds också med hjälp av att talaren eller skribenten hänvisar till någon form av 

auktoritet. Forskaren bör också titta på om de argument som används överhuvudtaget 

är relevanta och stödjer tesen (Karlberg och Mral 1998, 38-39). Om avsändaren 

exempelvis vill övertyga om att glass är nyttigt, är det föga effektivt att argumentera 

för detta genom att säga att grisar är rosa. 

 

Då argumentationsanalysen innehåller väldigt många delar har vi valt ut ovanstående 

för användning i vår analys, då vi anser dessa delar vara mest relevanta för denna 

uppsats syfte. Detsamma gäller för den retoriska analysen. Vi kommer att lägga mest 

vikt vid vilka argument som framförs gällande att vara eller inte vara Charlie och 

yttrandefriheten, hur dessa argument framförs, vilka som framför dem och huruvida 

argumentationen kan anses vara stark eller svag. 
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5.4. Reliabilitet, validitet och representativitet 

Med reliabilitet menar man att en undersökning är tillförlitlig, att den är gjord på ett 

systematiskt sätt så att den skulle ge samma resultat om den gjordes igen. (Trost 2012, 

61). I vår undersökning har vi använt oss av en så kallad “fusklapp”, där vi skrivit upp 

exakta steg i analysen för att försäkra oss om att vi analyserat alla texter på samma 

sätt, och att det inte skulle vara något problem för en utomstående att genomföra 

samma analys. 

 

Hög validitet innebär att man har undersökt det man avser undersöka, att 

undersökningen därmed är giltig. För att uppnå hög validitet bör vi se till att 

frågeställningarna är ställda på ett sådant sätt att de ger ett resultat som svarar på vårt 

syfte. Trost (2012, 63) menar att begreppen reliabilitet och validitet inte bör användas 

för kvalitativa studier, utan att man istället använder begreppet trovärdighet. Vi vill 

påstå att vårt val av teori och metod gör det möjligt för oss att uppnå hög validitet vad 

gäller att analysen dels ska ge oss svar på våra frågor, och dels att syftet med 

undersökningen uppnås. 

 

En hög representativitet för en undersökning kräver att man har gjort ett 

representativt urval av det man vill undersöka. Det betyder att urvalet ska motsvara 

hela populationen på ett representativt sätt (Trost 2012, 29). I litteraturen nämns inte 

representativitet i samband med kvalitativa studier utan man talar istället om 

generaliserbarhet. Man bör göra en urvalsundersökning på en grupp utvalda 

människor, eller artiklar i det här fallet, för att kunna göra resultatet gällande för en 

liknande grupp människor (Hartman 2004, 255). Eftersom vi har ett ändamålsenligt 

urval i grunden kan vi inte säga att vårt resultat kommer att vara generaliserbart, eller 

kunna säga något om någonting annat än de analyserade artiklarna (Hartman 2004, 

284). Men eftersom vi valde att i nästa steg i urvalet (se kapitel 4) valde att göra ett så 

kallat OSU, anser vi ändå att resultatet från analysen är av värde. 
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6. Analys 

 

I denna del utgår vi ifrån våra frågeställningar: 

 

1.     Vilka argument framförs i texterna mot att ställa sig bakom “je suis charlie”? 

2.     Vilka argument framförs i texterna för att ställa sig bakom “je suis charlie”? 

3.     Hur argumenterar skribenterna om yttrandefriheten? 

4.     Vilka retoriska grepp använder skribenterna i sina argument? 

5.     Vilka teser och argument framförs ur ett argumentationsanalytiskt perspektiv? 

Uppfattas argumentationen som stark eller svag? 

 

Texterna som ingår i analysen är uppdelade i två kategorier, de som ställer sig bakom 

att “vara Charlie” och de som inte ställer sig bakom att “vara Charlie”. Då det är fler 

som ställer sig bakom att “vara Charlie” har vi för tydlighetens och läsbarhetens skull 

delat in dessa efter vilket yttrandefrihetsargument de använder sig av. Samtliga 

artiklar i undersökningen har sedan analyserats med retorisk analys och 

argumentationsanalys. 

 

I den första delen, “Att inte vara Charlie”, var det en tydligare avgränsning mellan hur 

skribenterna diskuterade huruvida de “var Charlie” eller ej och hur de såg på 

yttrandefriheten. I den andra delen, “Att vara Charlie”, använder flera av skribenterna 

sitt argument för yttrandefriheten för att rättfärdiga sitt ställningstagande att “vara 

Charlie”. Därför skiljer sig dessa delar av analysen åt i hur vi disponerat texten. 

 

6.1. Att inte vara Charlie 

I det material som analyserats i denna undersökning har det kunnat identifieras tre 

artiklar, av sammanlagt åtta, som säger sig inte ställa sig bakom “att vara Charlie”. 

Den första artikeln Jag är inte Charlie, är publicerad på Nyheter 24.se och är skriven 

av antifascisten (som han själv säger sig vara) Gabriel Perez Santiago. Den andra 

artikeln Jag är inte Charlie Hebdo, är publicerad på Fria Tidningars webbsida fria.nu 

och är skriven av journaliststudenten Philip Krook. Den tredje artikeln Nej, vi är inte 

Charlie är publicerad på Svenska Dagbladets webbsida svd.se och är skriven av 

statsvetaren, tillika sakkunnig vad gäller politisk extremism och populism i Europa, 
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Cas Mudde. Samtliga artiklar är publicerade i januari 2015, efter terrorattentatet mot 

Charlie Hebdos redaktion den 7 januari 2015. Vad gäller vem, eller vilka skribenterna 

vill påverka skulle det kunna antas att både Perez Santiago och Krook, helt enkelt vill 

påverka de personer som råkar läsa artikeln. Cas Muddes text däremot, är också 

publicerad på sajten opendemocracy.net, vilken skulle kunna sägas vara en mer 

nischad sajt än fria.nu, Nyheter 24.se och svd.se, då den är mer specifikt inriktad mot 

samhällsvetenskapliga ämnen, medan resterande sajter kan anses vara mer allmänna i 

sin karaktär. Därför skulle det kunna antas att Cas Mudde, utöver människor i största 

allmänhet, även vänder sig till sakkunniga inom området i högre grad 

(OpenDemocracy, 2015). 

 

Muddes och Perez Santiagos texter är båda av den så kallade deliberativa genren, 

eftersom de argumenterar för eller emot något (Vigsø 2010, 219), medan Krooks text 

är av den epideiktiska genren (Johannesson 1998, 37). Detta då den i högre grad 

syftar till att påverka läsaren att känna likadant inför Charlie Hebdo som skribenten 

gör. 

 

Anledningen till att skribenterna inte ställer sig bakom att vara Charlie varierar, men 

två av artiklarna, Jag är inte Charlie av Perez Santiago och Jag är inte Charlie Hebdo 

av Philip Krook resonerar på liknande sätt till att inte ställa sig bakom tidsskriften. 

Båda anser satirtidningen vara rasistisk och att den gör sig skyldig till 

tryckfrihetsbrottet “Hets mot folkgrupp”. Lagen om hets mot folkgrupp innebär att 

man exempelvis inte får hota eller håna grupper baserade på ras, hudfärg, 

nationellt/etniskt ursprung, religiös övertygelse och sexuell läggning (Olsson 2012, 

172-173). Krook fokuserar på det seriealbum om profeten Muhammed som Charlie 

Hebdo publicerat och skriver angående denna publicering: 

 

“Är det detta vi kallar yttrandefrihet, att kränka människor med en viss 

trosuppfattning? Jag kallar det hets mot folkgrupp. Och etnocentriskt” (Krook, 

2015). 

 

Perez Santiago menar i sin tur att Charlie Hebdos satirteckningar av profeten 

Muhammed är rasistiska och gör en jämförelse med Dan Parks uppmärksammade och 

omdebatterade verk, vars kontroversiella innehåll ledde till att Park och galleristen 
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som ställt ut hans verk, Henrik Rönnquist, dömdes för hets mot folkgrupp. Perez 

Santiago vill poängtera att man bör skilja på religion och extremism för att debatten 

inte ska genomsyras av rasistiska åsikter som leder till att folkgrupper stigmatiseras. 

 

“Och det är när detta återigen leder till en enorm debatt om var gränsen mellan 

yttrandefrihet och hets mot folkgrupp går, så är det oerhört viktigt att dra en tydlig 

gräns mellan extremism och religion efter det är två skilda saker” (Perez 

Santiago, 2015). 
 

“Det är inte religioner som dödar, det är fundamentalister. Därför måste vi sluta 

stigmatisera ett helt folk som ofrivilligt är födda till en viss kultur eller religioner 

och börjar agera gemensamt mot Al Qaida, IS, rasism och nazism. För vi agerar 

inte sympatiskt eller solidariskt genom att stigmatisera ett helt folk och sedan 

skriver statusar eller delar bilder på att man är Charlie Hebdo. Innan dess måste vi 

lära oss att tro är tro och att terrorism är terrorism” (Perez Santiago, 2015). 

 

Cas Mudde, författare till texten Nej, vi är inte Charlie, menar att de flesta som idag 

säger sig vara Charlie inte alls är det, framför allt av tre olika anledningar. För det 

första finns det bland de som nu hyllar tidningen många islamofoba och högerextrema 

personer som tidigare ogillat Charlie Hebdo starkt eftersom de gör satir på alla 

religioner och politiker, därmed också högerextremas förebilder såsom Marine Le 

Pen. För det andra menar skribenten att många som säger sig “vara Charlie”, också 

anser att demokratiska debatter ska vara civiliserade. 
 

“Problemet är att ‘civiliserad’ är ett svårfångat begrepp som betyder mycket olika 

saker för olika människor. På samma sätt är det omöjligt att mäta om människor 

blir upprörda, och än mindre möjligt att objektivt jämföra hur pass upprörda de 

blir. Folk kan bli upprörda av vad som helst, så varför skulle religiösa känslor ha 

ett särskilt skydd? Vad är det som säger att Charlies kritik av islam(ism) sårar en 

mycket religiös muslim mer än vad sporttidningen L’Equipes kritik av 

fotbollslaget Paris Saint Germain sårar en fanatisk PSG-supporter?” (Mudde, 

2015). 

 

Han menar alltså att det inte är förenligt att både “vara Charlie” och vara förespråkare 

av civiliserade debatter som inte sårar. Detta då Charlie Hebdo skämtar om allt och 
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alla, utan att ta hänsyn till vilka grupper som anses vara mer eller mindre “okej” att 

skämta om. För det tredje menar Mudde att det exempelvis är många komiker och 

mediepersonligheter som utövar självcensur när de väljer att inte publicera 

satirbilderna på Muhammed eftersom de är rädda, och att dessa därför inte heller kan 

anses vara Charlie. 

 

Vad gäller själva argumentationen i texterna, ur ett argumentationsanalytiskt 

perspektiv, varierar dock hur mycket vikt som läggs i de olika texterna vad gäller 

huruvida de ställer sig bakom att vara Charlie eller ej. Både Perez Santiago och Krook 

har som sin ena, eller enda tes, påståendet “Jag är inte Charlie”. Cas Mudde däremot, 

har inte det specifika ställningstagandet som en tes i sin text. När vi gjort 

argumentationsanalysen har vi valt en eller högst två teser från varje text, detta för att 

begränsa analysen till texternas huvudpoänger och nedan följer en tydlig överblick av 

de tre texternas argumentation: 

 

6.1.1. Argumentationsanalys: Perez Santiago, Krook och Mudde 

 

Gabriel Perez Santiago: 

Tes 1: Blanda inte ihop religion och extremism. 

Huvudargument: Extremister feltolkar Islam och använder religionen som en ursäkt 

för sina terrorhandlingar. 

Stödargument 1: Det finns uppskattningsvis 1,2 - 1,57 miljarder muslimer i världen, 

av dessa är 36000 talibaner och 10000 medlemmar i Al Qaida. 

Stödargument 2: Terrorism är terrorism, tro är tro och terrorism sker inte i Guds eller 

Allahs namn. 

Stödargument 3: När muslimer blandas ihop med extremister får de utstå ett stort 

lidande i form av fördomar. 

 

Stödargument 1 kan anses vagt då de inte fullt ut stöder och ger en ökad förståelse för 

huvudargumentet, vilket kan ses som en brist hos skribenten. Trots att stödargument 1 

är vagt i förhållande till huvudargumentet understöder stödargumentet ändå tesen, 

även om Perez Santiago själv “blandar ihop” muslimer med extremister, för att påvisa 

sin poäng att väldigt få av alla muslimer i världen är talibaner eller tillhör Al Qaida. 

Detta skriver han inte uttryckligen i texten, troligtvis för att skribenten tar för givet att 
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läsaren ändå förstår hans resonemang. Ett bättre stöd för huvudargumentet finns i 

stödargument 2 som implicit talar om att terrorism inte har med religion att göra. 

Detta stödargument skulle däremot väga tyngre och vara mer trovärdigt om skribenten 

presenterade en källa som visar att extremisternas terrorhandlingar inte har stöd i 

religionen, till exempel med ett uttalande av en högt uppsatt imam (Karlberg och Mral 

1998, 34). Stödargument 3 stöder huvudargumentet eftersom stort lidande hos 

muslimer, i form av fördomar mot dessa, kan ses som en följd av att extremister 

använder religionen som ursäkt för sina terrorhandlingar. 

 

Tes 2: Jag är inte Charlie. 

Huvudargument: Charlie Hebdos satirteckningar kan och ska uppfattas som 

rasistiska. 

Stödargument 1: Charlie Hebdos satirteckningar handlar inte om humor utan om att 

provocera på en annan kulturs och religions bekostnad. 

Stödargument 2: Charlie Hebdos satirteckningar på Muhammed sparkar inte uppåt 

utan nedåt. 

 

Denna argumentation är starkare och håller ihop på ett bättre sätt än den som fördes 

för tes 1. Skribenten säger sig inte vara Charlie för att han anser att Charlie Hebdos 

satirteckningar ska uppfattas som rasistiska. Denna argumentation stöder han med det 

första stödargumentet som lyfter att teckningarna handlar om att provocera på en 

annan kulturs och religions bekostnad. I stödargument 2 menar Perez Santiago att viss 

typ av satir, till exempel den typ av satir som riktar sig mot de patriarkala 

samhällsnormerna kan vara bra. Men han menar att det finns en skillnad mellan att 

göra satir på en enskild människa i maktposition jämfört med att göra satir på en 

grupp som enligt maktstrukturer i samhället skulle kunna sägas vara mindre 

priviligierad. Alltså att det är skillnad på satir som sparkar uppåt och satir som sparkar 

nedåt. 

 

Philip Krook: 

Tes 1: Jag är inte Charlie 

Huvudargument: Han ställer sig inte bakom tidningens satirer och menar att han 

därför inte kan säga sig vara Charlie Hebdo. 
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Stödargument 1: Han anser att Charlie Hebdos karikatyrer av profeten Mohammed 

bör betraktas som hets mot folkgrupp och etnocentriska. 

Stödargument 2: Detta eftersom det står klart och tydligt i Koranen att profeten inte 

får avbildas och därför kränker dessa bilder människor med en viss trosuppfattning. 

 

Den här argumentationen skulle kunna påstås vara ganska stark då huvudargumentet 

och stödargumenten tydligt kan kopplas till, och anses stärka tesen (Karlberg och 

Mral 1998, 38-39). Tesen, “jag är inte Charlie”, blir tydligt underbyggd då han 

förklarar att detta beror på att han inte kan ställa sig bakom tidningens satirer, och 

sedan varför han inte anser sig kunna göra det. 

 

Cas Mudde: 

Tes 1: Yttrandefriheten måste kritisera alla grupper i samhället lika mycket. 

Huvudargument: I liberala demokratier idag kritiseras Islam och muslimer i större 

utsträckning än vad som anses vara acceptabelt för andra andra religioner och grupper 

i samhället. 

Stödargument 1: Det är många som säger sig vara Charlie idag som anser att den 

offentliga debatten ska vara “civiliserad”. Problemet med det är att inom den 

allmänna debatten är det vissa grupper, exempelvis judar, som åtnjuter denna typ av 

skydd (antidiskrimineringslagen) mot “ociviliserade” inlägg, medan andra grupper, 

exempelvis muslimer, inte gör det. 

Stödargument 2: Detta för att muslimer och Islam fortfarande till stor del ses som 

något skrämmande och främmande i Europa. 

Stödargument 3: Vissa muslimer i Europa anser därför att kritiker av Islam gömmer 

sig bakom yttrandefriheten för att kunna gå hårdare åt Islam och muslimer än åt andra 

grupper och religioner. 

Stödargument 4: Därför infinner sig en känsla av maktlöshet hos muslimer i Europa. 

Stödargument 5: Denna maktlöshet kan trigga muslimska extremister att utföra den 

typ av dåd som Charlie Hebdo utsattes för. 

Stödargument 6: Dessutom finns en risk med denna selektiva inställning till 

antidiskrimineringslagen. Nämligen att grupper som ständigt undviker kritik, inte 

heller får någon drivkraft att utvecklas. 
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Egentligen talar Mudde om många olika saker, utöver vikten av att yttrandefriheten 

måste tillåta lika mycket kritik av alla grupper i samhället, talar han också om varför 

nästan ingen som idag säger sig vara Charlie, kan anses vara det. Dock återkommer 

han i varje nytt ämne till problematiken om att vissa grupper anses mer kränkbara än 

andra, och vilka konsekvenser detta får. Därför anser vi att kärnan i denna text, och 

den faktiska tesen är, att yttrandefriheten måste tillåta lika mycket kritik av alla 

grupper i samhället, och att resterande delar i texten hela tiden återanknyter till testen 

på ett eller annat sätt. Argumentation skulle också kunna sägas vara ganska stark vad 

gäller att huvudargument och stödargument tydligt kan kopplas till tesen (Karlberg 

och Mral 1998, 38-39). Även om det till en början kan vara svårt för den som 

analyserar att finna vad den faktiska tesen är då skribenten tar upp många olika 

perspektiv. Men med det sagt, blir texten aldrig ologisk eller opedagogisk, och efter 

en stunds benande blir det slutligen tydligt vad textens faktiska tes är. 

 

Om man tittar på dessa tre skribenters inställning till yttrandefriheten finns stora 

skillnader mellan Krook och Perez Santiago, jämfört med Mudde. Varken Krook eller 

Perez Santiago argumenterar för yttrandefriheten i det här fallet, utan snarare för 

inskränkningar av den. Detta då båda anser att vissa av Charlie Hebdos karikatyrer 

skulle kunna fällas för hets mot folkgrupp och anser dem vara rasistiska. Därför går 

det inte heller att applicera något av argumenten för yttrandefrihet (Andersson 2004, 

17-18) som finns beskrivna i teoridelen i den här uppsatsen. Istället skulle kunna 

påstås att dessa två skribenter utgår från utilitarismens idé om nyttoprincipen. I båda 

fallen kan skönjas åsikten att yttranden ska vara av den karaktär att de medför något 

bra för så många som möjligt, vilket skribenterna inte anser att exempelvis Charlie 

Hebdos karikatyrer av Mohammed gör, till exempel skriver Philip Krook: 

 

“Satirtecknarna är inte dumma, de vet mycket väl att Koranen säger att man inte 

får avbilda profeten. De vet mycket väl hur upprörda och förolämpade miljontals 

människor blir av det. Trots det, eller kanske just på grund av det, känner de att de 

måste göra en karikatyr av honom. Är det detta vi kallar yttrandefrihet, att kränka 

människor med en viss trosuppfattning? Jag kallar det hets mot folkgrupp. Och 

etnocentriskt” (Krook, 2015). 
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Perez Santiago är inne på samma spår: 

 

“Vi behöver ett tydligt NEJ till fascism, ett fett jävla JA till ett samhälle med 

naturlig mångfald och lära oss skillnaden på yttrandefrihet och kränkningar” 

(Perez Santiago, 2015). 

 

Cas Mudde däremot, är av en, i det närmsta motsatt uppfattning. Han menar snarare 

att kritiken mot andra grupper måste bli lika stark som den mot muslimer och Islam: 

 

“Snarare än att skära i yttrandefriheten ytterligare – genom att begränsa den till 

’civiliserat’ tal eller genom en utbyggd antidiskrimineringslagstiftning – bör vi 

leva upp till våra paroller och helt och fullt omfamna en yttrandefrihet för alla, 

alltså också antisemiter och islamofober! Vi bör också kritisera och göra satir om 

alla, från ateister till kristna, från judar till muslimer, från miljöpartister till de 

högerextrema. För detta krävs inte bara att vi talar klarspråk om extremister, utan 

också att vi försvara personer som tar sig an dem... till och med innan de hotas 

eller till och med dödas” (Mudde, 2015). 

 

Här kan, till skillnad från Krooks och Santiagos resonemang, skönjas ett tydligt 

argument för yttrandefriheten. Det argument som åsyftas är sanningsargumentet, som 

innebär att samtliga värderingar, idéer och åsikter kräver en öppen diskussion och en 

totalt oinskränkt yttrandefrihet. Även om vissa påståenden kan vara falska så måste de 

lyftas fram för att kunna debatteras (Andersson  2004, 20-21). 

 

Vad gäller appellformer finns en distinkt skillnad mellan Perez Santiagos och Krooks 

texter jämfört med Cas Muddes text. De två förstnämnda innehåller främst pathos-

argument i olika former medan den sistnämnda bygger mest på primärt ethos. Starka 

uttryck för pathos kan visas i värdeladdade ord (Vigsø 2010, 221) som både Krook 

och Perez Santiago använder flitigt, exempelvis skriver Krook: 

 

“Det vänder sig i magen på mig när jag ser de teckningar som tidningen gett ut. 

Varför ska man nödvändigtvis avbilda Muhammed, vad tjänar man på det? 

Förutom att kränka och provocera en hel religion?” (Krook, 2015). 
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Genom att beskriva sina egna känslor på det här sättet appellerar Krook till läsarens 

känslor, vilka kan vara både positiva och negativa (Vigsø 2010, 221). Perez Santiago 

använder även han värdeladdade ord i sin text, bland annat beskriver han de som 

utförde terrorattentatet som extremister, fundamentalister och terrorister. Vidare 

skriver han att västvärlden tolererat fascism genom att ha stått passiva och dess 

materialistiska, kapitalistiska självgodhet. 

 

Cas Mudde bygger till skillnad från de andra inte sin text på pathos-argument utan 

appellerar till läsaren genom primärt ethos (Vigsø 2010, 221) i bemärkelsen att han är 

statsvetare och kan förväntas vara kunnig i området, varför han kan ses som trovärdig 

och auktoritär (Karlberg och Mral 1998, 41). 

 

Alla tre textförfattare har stor avsaknad av starka logosargument, detta eftersom det 

inte anges någon källa till de siffror som presenteras i texterna som rena fakta 

(Karlberg och Mral 1998, 34). Däremot använder sig både Krook och Mudde av ett 

annat typ av logosargument, nämligen analogier, det vill säga en typ av liknelse som 

syftar till att understryka ett argument (Karlberg och Mral 1998, 40-41). I Krooks fall 

lyder analogin: 

 

“Men som vi alla vet är livet inte svart och vitt. Vi lever i en värld av färger och 

nyanser, där det förs ständiga diskussioner kring vad det är för skillnad på orange 

och brandgult och hur stort omfång turkost har innan det glider över på grönt eller 

blått. Min poäng är att det är väldigt få saker här på jorden som kan målas i svart 

och vitt utan att förenklas och förvanskas.” 

 

Muddes analogi är något mer konkret, men icke desto mindre en analogi: 

 

“Prova att byta ut ”muslimer” mot ”judar” eller ”svarta” och fundera därefter på 

om kritiken fortfarande är acceptabel.” 
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6.2. Att vara Charlie 

 

6.2.1. Autonomiargumentet 

Gällande de skribenter i urvalet som säger sig vara Charlie, är det tre stycken som 

använder sig av meddelarvarianten av autonomiargumentet för yttrandefrihet i sin 

argumentation. Autonomiargumentet med meddelarautonomi kan sägas ha ett 

instrikalt värde, vilket innebär att varje yttrande i sig har ett egenvärde, oavsett dess 

utfall. Alltså har alla yttranden ett sådant värde att de bör få yttras, oavsett hur det tas 

emot (Andersson 2004, 22-23). De skribenter som använder sig av detta 

yttrandefrihetsargument i sin text är; Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot för folkpartiet 

och föredetta EU-minister, vars text Charlie Hebdos sak är vår, finns publicerad på 

expressen.se, Maria Eriksson, chefredaktör på Svensk Tidskrift, vars text Yes, we’re 

all Charlie, finns publicerad på svensktidskrift.se, och slutligen Carl-Johan Bergman, 

chefredaktör och ansvarig utgivare för Dalarnas tidningar, vars text En bild av 

yttrandefriheten, finns publicerad på dt.se. 

 

Om man ser till den retoriska situationen finns det ett antal frågor som forskaren 

måste besvara för att fastställa den, en av dessa frågor är i vilken kontext något är 

skrivet i (Vigsø 2010, 217). Vad gäller kontexten i dessa texters fall, är samtliga 

publicerade i januari 2015, i samband med och med koppling till terrorattentatet mot 

Charlie Hebdos redaktion, dock talar Johan Bergman om något han väljer att göra 

“idag”, alltså den 13 januari 2015. Enligt Vigsø (2010, 217-218) kan en texts 

livslängd förkortas om den innehåller en tidsangivelse. 

 

Ytterligare en av de frågor som ska besvaras för att fastställa den retoriska situationen 

är frågan om vem det är som egentligen vill påverka (Vigsø 2010, 217). I det här 

fallet skulle kunna påstås att både Eriksson och Bergman skriver i egenskap av sig 

själva som chefredaktörer för respektive tidning. Däremot kan det faktum att Birgitta 

Ohlsson är riksdagsledamot för folkpartiet vara intressant, man kan fråga sig om hon 

talar för dig själv eller sitt parti. Är det skribenten personligen som försöker påverka 

eller kan det finnas någon organisation, folkpartiet i det här fallet, eller något annat 

intresse bakom texten? Det vill säga om skribenten är implicit eller explicit (Karlberg 

och Mral 1998, 26). I Ohlssons fall skulle man kunna säga att avsändaren är implicit 

då hon inte endast skriver under med sitt namn utan även partitillhörighet (fp). 
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Gällande vem det är som avsändaren vill påverka är det intressant att Birgitta 

Ohlsson, så vitt vi kan utröna, skriver denna artikel i egenskap av politiker, och därför 

blir steget att tro att texten är till för att påverka politiskt inte långt. Av den 

anledningen skulle det kunna antas att Ohlssons text, till skillnad från Erikssons och 

Bergmans text, syftar till att påverka andra politiker i större utsträckning. Vem 

skribenten försöker påverka är också en av de frågor som bör besvaras när man vill 

fastställa den retoriska situationen (Vigsø 2010, 217). 

 

Intressant kan anses vara att Bergmans text är att den är den enda i urvalet som till 

största del är av den forensiska genren (Vigsø 2010, 219). Texten skulle kunna sägas 

vara ett rättstal i den bemärkelse att syftet med texten tycks vara att försvara 

publiceringen av Charlie Hebdos senaste omslag i den egna tidningen. Resterande två 

artiklar, Erikssons och Ohlssons, skulle kunna sägas vara av den deliberativa genren 

(Vigsø 2010, 219). Detta då båda tycks ha som främsta syfte att argumentera för 

vikten av en oinskränkbar yttrandefrihet. 

 

Birgitta Ohlsson använder argumentet om meddelarautonomi på följande sätt: 

 

“Därför måste vi alltid tydligt försvara tidningar som Charlie Hebdos rätt att yttra 

sig, skapa och provocera utan att drabbas av censur eller riskera hot och våld. 

Det är det som skiljer demokratier från diktaturer. På samma sätt har de som 

ogillar det de gör rätten att debattera, bojkotta och argumentera mot satiren” 

(Ohlsson, 2015). 

 

Ännu tydligare blir hennes resonemang i följande citat där hon förklarar sin syn på 

vad det innebär att “vara Charlie”: 

 

“Att vara Charlie Hebdo dagen efter denna vidriga massaker innebär inte alls att 

vi måste tycka, tänka och tro detsamma som denna satirtidning. Ibland svider, 

sårar och stöter yttrandefriheten. 

 

Att vara Charlie Hebdo innebär att vi försvarar det fria ordets rätt att just få 

provocera, posera och peta på gränser. Inte oemotsagt, men utan hot, hat, och 

hämndfullt våld. Det är att vara Charlie” (Ohlsson, 2015). 
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Ohlsson använder alltså meddelarautonomin för att försvara ställningstagandet att 

ställa sig bakom att vara Charlie Hebdo. Maria Eriksson, chefredaktör för Svensk 

Tidskrift, diskuterar i artikeln Yes, we’re all Charlie, på ett liknande sätt som Ohlsson 

när hon resonerar kring yttrandefriheten och “att vara Charlie”. Eriksson diskuterar i 

sin artikel om riksdagsledamoten Veronica Palms, som sagt sig vara Charlie, anmälan 

mot Björn Söder efter hans uttalande “Fredens religion har visat sitt ansikte”, 

angående terrorattentatet mot Charlie Hebdo: 

 

“Är det inte något tragikomiskt över detta? Att ett, om än obehagligt, uttalande 

med anledning av en grov attack mot yttrandefriheten, bemöts med ett försök att 

begränsa just friheten att yttra detta. 

Det har sagts många gånger, men förtjänar att påpekas igen. Yttrandefrihet 

handlar också, ja kanske alldeles särskilt, om rätten att uttrycka även sådant som 

är obehagligt” (Eriksson, 2015). 

 

Kärnan i hennes resonemang är att även de uttalanden som påverkar någon eller några 

negativt bör få uttalas, men att också de som vill kritisera dessa bör ha rätt att göra 

det. Såhär sammanfattar Eriksson sitt resonemang: 

 

“Kanske får vi också inse att det kan vara jobbigt att uttrycka det som andra 

ogillar. Björn Söder bör som medborgare ha rätt att säga det han gör. Men vi 

andra har också rätt att kritisera detta” (Eriksson, 2015). 

 

Detsamma gäller för Carl-Johan Bergman, chefredaktör och ansvarig utgivare för 

Dalarnas tidningar, som skriver följande i sin artikel En bild av yttrandefriheten, som 

även han anser att olika typer av uttalanden och åsikter bör ha rätt att få sin röst hörd, 

oavsett innehåll. Här följer hans syn på yttrandefriheten: 

 

“Rätten för dig och mig att uttrycka vår åsikt hur helst vi önskar göra det är en av 

grundbultarna i demokratin, den som vi värnar om – och som måste värnas. Och 

vi gör det alldeles oavsett vad vi tycker om det som framförs. Det är ju vad 
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yttrandefriheten handlar om; vår rätt att inte tycka som andra, eller tvärtom, att 

säga det alla andra säger” (Bergman, 2015). 

 

“Men även det som av olika orsaker kan väcka anstöt måste publiceras” 

(Bergman, 2015). 

 

Även om ingen av dessa tre skribenter explicit säger sig “vara Charlie”, är det tydligt 

att samtliga ställer sig bakom Charlie Hebdo. Visserligen menar Maria Eriksson att 

det viktiga inte är att säga orden “jag är Charlie”, utan att stå upp för yttrandefriheten i 

sina handlingar. Men kontentan av av de tre skribenternas resonemang kan ändå anses 

vara att man ska ställa sig bakom Charlie Hebdo, oavsett vad man egentligen tycker 

om satirtidningens innehåll, eftersom att tidningens yttranden i sig är det som är av 

värde, inte yttrandenas innehåll eller dess följder. 

 

Vad gäller appellformer har alla tre skribenter primär ethos (Vigsø 2010, 221). Både 

Maria Eriksson och Carl-Johan Bergman är chefredaktörer för respektive tidning och 

Bergman är dessutom ansvarig utgivare. Birgitta Ohlsson har primär ethos i den 

bemärkelsen att hon är riksdagsledamot för folkpartiet och före detta EU-minister. 

 

Vidare använder sig Ohlsson av pathos-argument i stor utsträckning, detta i form av 

värdeladdade ord (Vigsø 2010, 221). I Ohlssons text förekommer; avskyvärda 

terrorattacken, bestialiskt, vidriga attacken, fasansfulla dåd, dunkla syften och 

vidriga massakern. Birgitta Ohlsson uppmanar dessutom till en handling: 

 

“Europas regeringar måste bättre stärka skyddet av det öppna samhället” 

(Ohlsson, 2015). 

 

Att uppmana till en handling är ett vanligt pathos-grepp då det kan vara ett sätt att 

appellera till mottagarens känslor (Karlberg och Mral 1998, 35). Ohlsson använder sig 

också av ett tredje pathos-argument, nämligen att tala om känslosamma minnen 

(Karlberg och Mral 1998, 35), i det här fallet det som hände i Oslo och på Utöya 

sommaren 2011: 
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“Den norske statsministern Jens Stoltenberg sade i sitt livs viktigaste tal den 24 

juli 2011 efter massakern på Utöya: ‘Vårt svar är mer demokrati, öppenhet och 

humanitet. Men aldrig naivitet.’ Det är just denna svåra balansgång som nu 

kommer att pröva Europas demokratiskt anständiga politiker” (Ohlsson, 2015). 

 

I utdraget ovan kan även skönjas ett ethos-grepp. Detta då Ohlsson väljer att citera 

Jens Stoltenberg. Att citera en auktoritär person är ett vanligt förekommande ethos-

argument (Karlberg och Mral 1998, 41). 

 

Bergman däremot använder till största del primär ethos (Vigsø 2010, 221) för att 

övertyga läsaren då texten till största del består av egna åsikter, och exempelvisinte 

presenterar några siffror eller någon statistik, inte heller innehåller den några tydliga 

ethos-grepp. 

 

Citatet ovan av Jens Stoltenberg kan, förutom att ses som ett grepp för både ethos och 

pathos, även ses som ett logos-grepp, detta eftersom Ohlsson använder citatet och 

händelserna kring Utöya som ett tidigare exempel (Karlberg och Mral 1998, 40) på en 

situation jämförbar med det som skedde i Paris mot Charlie Hebdo. Även Maria 

Eriksson tar i sin text upp ett tidigare exempel, det om Stina Wirséns “Lilla hjärtat”. 

Maria Eriksson använder sig dessutom av ytterligare ett retoriskt grepp, refutatio. 

 

“Bara om vi alla publicerar Charlie Hebdos satirteckningar så har vi stått upp för 

yttrandefriheten, tycks vissa mena. Men är inte poängen denna, att det ska vara 

tillåtet och möjligt att utan hot publicera teckningar även om ingen annan gör 

det?” (Eriksson, 2015). 

 

Refutatio innebär att talaren eller skribenten använder, och vänder på, en 

meningsmotståndares argument för att stärka sitt egna argument (Mral 2008, 69-70). 
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6.2.1.1. Argumentationsanalys: Ohlsson, Eriksson och Bergman 

 

Ohlsson: 

Tes: Vi får inte låta oss skrämmas till tystnad. 

Huvudargument: “Yttrandefriheten föddes i Europa” (Ohlsson, 2015). 

Stödargument 1: “Europas regeringar måste bättre stärka skyddet av det öppna 

samhället” (Ohlsson, 2015). 

Stödargument 2: Enligt Reportrar utan gränsers årsrapport över 2014 har morden på 

journalister blivit allt mer brutala och systematiska. 66 journalister mördades under 

uppdrag, 119 kidnappades och 178 fängslades. 

Stödargument 3: “Att vara Charlie Hebdo innebär att vi försvarar det fria ordets rätt 

att just få provocera, posera och peta på gränser” (Ohlsson, 2015). 

 

Argumentationen i Ohlssons text skulle kunna sägas vara ganska svag. Argumenten i 

sig är ofta ganska starka, men det är inte på något vis övertydligt hur de kopplas till 

tesen, eller hur stödargumenten kopplas till huvudargumentet (Karlberg och Mral 

1998, 38). Hennes huvudargument “Yttrandefriheten föddes i Europa”, skulle 

egentligen kunna uppfattas som ganska intetsägande, vi frågar oss om det verkligen 

medför att yttrandefriheten då är viktigare i Europa än resten av världen, eller vad hon 

egentligen vill ha sagt med den informationen? Vidare är det logosargument 

(Karlberg och Mral 1998, 40), som stödargument 2 utgör, för visso starkt i sig själv, 

men kopplingen till just Europa finner vi inte helt självklar. 

 

Eriksson: 

Tes: Vi får inte låta oss skrämmas till tystnad och självcensur. 

Huvudargument: Yttrandefriheten handlar om rätten att uttrycka även det som är 

obekvämt. 

Stödargument 1: Tolkningen av lagen om hets mot folkgrupp är alldeles för vid idag. 

Stödargument 2: Det är exempelvis tragikomiskt att riksdagsledamoten Veronica 

Palm, ena dagen säger sig vara Charlie, för att nästa dag anmäla vice talman Björn 

Söder för hets mot folkgrupp efter hans uttalande “Fredens religion har visat sitt 

ansikte”, med anledning av attacken mot Charlie Hebdos redaktion. 

Stödargument 3: Om ett sådant uttalande fälls för hets mot folkgrupp, strider den 

lagen mot yttrandefriheten. 
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Stödargument 4: Björn Söder har all rätt att säga det han gör, på samma vis som de 

som inte är av samma åsikt har rätt att debattera om och kritisera det han säger. 

Stödargument 5: Självcensur begränsar möjligheten till mångfald av uttryck. 

Exempel på självcensur var det drev mot tecknaren Stina Wirsén, angående att hennes 

karaktär “Lilla hjärtat” ansågs rasistisk, vilket ledde till att hon slutade teckna den 

karaktären. 

Stödargument 6: Redaktörer måste våga publicera även sådant material som kan 

anses vara kontroversiellt och sådant som ingen annan publicerar, våga sticka ut. 

 

Överblicken av de argument Eriksson använder sig av kan vid första anblick uppfattas 

som spretiga. Det resonemang som återkommer i texten är dock alltid det, att även det 

som är obekvämt och kontroversiellt måste få yttras. Exempelvis kan det uppfattas 

som att skribentens åsikt om att tolkningen av lagen om hets mot folkgrupp är för vid, 

borde vara en egen tes. Men det hon menar med det är att den börjar bli så vid att den 

inkräktar på yttrandefriheten, och då är vi tillbaka till tesen om att allt måste få yttras, 

igen. Sett ur det perspektivet skulle det ändå kunna sägas att argumenten kopplas till 

tesen, och stödargumenten kopplas till huvudargumentet, på ett relevant sätt (Karlberg 

och Mral 1998, 38). Argumentationen skulle därför kunna anses vara stark. 

 

Bergman: 

Tes: Jag publicerar idag omslaget till Charlie Hebdos senaste nummer. 

Huvudargument: “Även det som av olika orsaker kan väcka anstöt måste 

publiceras” (Bergman, 2015). 

Stödargument 1: “Rätten för dig och mig att uttrycka vår åsikt hur helst vi önskar 

göra det är en av grundbultarna i demokratin” (Bergman, 2015). 

Stödargument 2: “Charlie Hebdo-numret har stort nyhetsvärde och röner stort 

allmänintresse på grund av dådet som skedde i förra veckan” (Bergman, 2015). 

Stödargument 3: Yttrandefriheten handlar om vår rätt att tycka, eller inte tycka, som 

alla andra. 

Stödargument 4: “Det gynnar debatten” (Bergman, 2015). 

Stödargument 5: Det är en yttrandefrihetshandling och ett försvar av 

yttrandefriheten. 
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I sin text lägger Bergman fram olika argument för varför han valt att publicera 

omslaget till Charlie Hebdos senaste nummer. Han återkommer flera gånger till 

yttrandefriheten som en stark anledning till publicering och menar att även sådant 

som upprör och väcker anstöt måste publiceras, att det gynnar debatten och är ett 

försvar av yttrandefriheten. De fem stödargument som Bergman presenterar ger gott 

stöd åt huvudargumentet, även om det är hans egna åsikter som läggs fram och inte 

någon ren fakta. Eftersom det handlar om en moralisk avvägning, att publicera eller 

inte publicera, kan det anses rimligt att endast använda egna åsikter och resonemang. 

Denna moraliska avvägning kan också kopplas till de pressetiska och publicistiska 

reglerna som alla inom mediebranschen bör förhålla sig till (Pressens 

samarbetsnämnd 2002, 7). Även om det i det här fallet inte handlar om att undvika att 

kränka någons personliga integritet, så handlar det ändå om något som kan väcka 

anstöt. Bergman hänvisar i det här fallet till det stora allmänintresset, vilket kan vara 

en stark anledning till att publicera materialet (Pressens samarbetsnämnd 2002, 7). 

 

6.2.2. Demokratiargumentet 

I urvalet identifierades endast en text som använder sig av demokratiargumentet för 

yttrandefriheten, närmare bestämt det positiva demokratiargumentet. Detta argument 

lägger mycket vikt vid att människor genom ocensurerad information kan bilda sig 

uppfattningar om, och ha åsikter om saker och ting, och genom detta delta i den 

allmänna debatten (Andersson 2004, 17-18). Den text som innehåller detta argument 

är Vi ser tillbaka på en svart vecka för yttrandefriheten, vilken är skriven av 

Länstidningen Östersunds chefredaktör, Viktoria Winberg, och publicerad på 

tidningens webbsida, ltz.se. 

 

Vad gäller den retoriska situationen finns i texten en faktisk tidsangivelse utöver den 

kontext som gäller för samtliga artiklar, nämligen terrordådet mot Charlie Hebdos 

redaktion i Paris. Skribenten uppmanar de som läser hennes text, att komma till 

Stortorget lördag klockan 13. Denna text skulle därför kunna sägas ha en ännu kortare 

livslängd än de andra artiklarna i och med denna precisa tidsangivelse (Vigsø 2010, 

217-218). Den som vill påverka är skribenten själv i egenskap av Länstidningen 

Östersunds chefredaktör. Avsändaren kan alltså antas vara explicit (Vigsø 2010, 217). 

Vi uppfattar det också som att Winberg i första hand vill påverka de personer som 

råkar läsa texten. 
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Winberg använder sig av det positiva demokratiargumentet när hon förklarar varför 

hon anser sig vara Charlie: 

 

“Skotten riktades rakt mot demokratins hjärta: yttrandefriheten. Det demokratiska 

samhället förutsätter en öppen diskussion och många, vitt skilda, röster. 

Demokrati bygger på friheten att kritisera, satirisera och skratta. Det här är en del 

av en nu världsomspännande rörelse. Je suis Charlie. Jag är Charlie” (Winberg, 

2015). 

 

Skribenten har, likt Maria Eriksson och Carl-Johan Bergman, primär ethos eftersom 

hon är chefredaktör för tidningen och därför har en auktoritär position och hög 

trovärdighet i sammanhanget. Hon hänvisar till auktoritära källor och skriver om egna 

erfarenheter (Karlberg och Mral 1998, 41) på följande sätt i sin text: 

 

“Jag följer liverapporteringen på webben, jag deltar i diskussionen med 

medarbetarna och jag tänker hur detta kan komma att påverka vår egen 

nyhetsrapportering. Attentatet kryper under skinnet hos många av oss på 

redaktionen. Att arbeta som journalist innebär att ställa frågor, att kritiskt 

granska och berätta. Det kan uppröra, skapa debatt och i undantagsfall leda 

till direkta hot. Det har hänt Länstidningen och det är naturligtvis inte 

acceptabelt” (Winberg, 2015). 

 

En auktoritär källa som Winberg hänvisar till är FN:s deklaration om de mänskliga 

rättigheterna som hon citerar ur för att understödja sitt argument för yttrandefrihet. 

Hon hänvisar även till en rapport som Brottsförebyggande rådet fått i uppdrag av 

regeringen att göra som ska kartlägga och analysera hot och våld mot journalister. 

I texten återfinns ett exempel på logos-argument i form av siffror (Karlberg och Mral 

1998, 40) från Branschorganisationen Utgivarna, som även de kan anses vara en 

auktoritär källa: 

 

“[...] uppgav en klar majoritet, 59 procent, av de svarande utgivarna att hotbilden 

mot redaktionerna ökat under de senaste fem åren” (Winberg, 2015). 
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Vad gäller pathos-argument är dessa lite mer sparsmakade i Winbergs text, där de 

andra appellformerna är mer framträdande. Hon använder dock några värdeladdade 

ord (Vigsø 2010, 221), såsom under skinnet och fåtal galningar när hon beskriver 

attentatsmännen och hur attentatet påverkar henne och hennes redaktionskollegor. 

Winberg försöker även väcka läsarens känslor (Karlberg och Mral 1998, 43) genom 

följande formulering: 

 

“I Paris, våra drömmars stad, mördades journalister när de utövade sitt 

yrke” (Winberg, 2015). 

 

6.2.2.1 Argumentationsanalys: Winberg 

Tes: Attacken i Paris riktades mot oss alla. 

Huvudargument: Vi måste ta den stärkta hotbilden mot journalister på allvar. 

Stödargument 1: “I Paris mördades journalister när de utövade sitt yrke. För att de 

spred det fria ordet och den fria bilden” (Winberg, 2015). 

Stödargument 2: Hotbilden mot redaktionerna ökar, uppger 59 procent av de 

tillfrågade i en enkät som branschorganisationen Utgivarnas gjorde inför 

Almedalsveckan 2014. 

Stödargument 3: Länstidningens redaktion (som skribenten är en del av), har också 

fått ta emot hot. 

Stödargument 4: Det spelar ingen roll om redaktionen är belägen i en storstad eller 

ett litet samhälle, alla drabbas. 

Stödargument 5: “Yttrandefriheten innebär enligt FN:s deklaration om de mänskliga 

rättigheterna ‘Frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, 

mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan 

hänsyn till gränser’” (Winberg, 2015). 

Stödargument 6: “Att arbeta som journalist innebär att ställa frågor, att kritiskt 

granska och berätta” (Winberg, 2015). 

 

Winbergs tes handlar om att attacken i Paris var riktad mot oss alla, och i 

huvudargumentet tar hon upp att den ökade hotbilden mot journalister måste tas på 

allvar. Vi tolkar det som att skribenten i sin tes främst menar att attacken var riktad 

mot “oss”, i bemärkelsen journalistkåren, och i förlängningen också människor i 

största allmänhet som förlitar sig på journalisternas möjlighet att leverera nyheter, 
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oavsett vad de må handla om. Dessa personer är troligtvis även detta “vi” som måste 

ta den ökade hotbilden mot journalister på allvar. Stödargumenten som Winberg 

använder tar upp vad det journalistiska uppdraget handlar om och att många 

redaktioner upplever en ökad hotbild mot sin arbetsplats, oavsett var redaktionen är 

belägen. Stödargumenten kopplas tydligt till huvudargumentet men det krävs att man 

läser igenom dessa för att förstå hur huvudargumentet kopplas till tesen, eftersom vi 

där får en förklaring till den ökade hotbilden mot journalister vi uppmanas ta på 

allvar. Argumentationen kan således tolkas som stark. 

 

6.2.3. Nyttoprincipen 

Av de texter vi analyserat har vi funnit en skribent som säger sig “vara Charlie” som 

inte använder något typargument för yttrandefrihet. Artikeln Är du… Charlie? är 

publicerad på Helsingborgs Dablads webbsida hd.se, och eftersom det inte finns 

någon byline benämns skribenten som okänd i denna analys. 

 

Vad gäller den retoriska situationen och frågan om vem som vill påverka, är det svårt 

att säga om avsändaren är explicit eller implicit (Vigsø 2010, 217), detta då skribenten 

inte är namngiven. Svaret på frågan om vem skribenten vill påverka skulle vi säga är 

de personer som råkar läsa texten, det ges ingen anledning att tro något annat. Om 

man ser till textens kontext finns inte heller någon specifik tidsangivelse, utan den är 

skriven i samma kontext som de flesta andra texterna i denna undersökning, nämligen 

i januari 2015, efter terrorattentatet mot Charlie Hebdos redaktion. 

 

Okänd skribent anser inte att “jag är Charlie” handlar om yttrandefrihet, utan om 

solidaritet. Hen använder därför inte heller något argument för yttrandefrihet i sin 

text, men utgår ifrån nyttoprincipen i sitt ställningstagande att “vara Charlie”. 

Skribenten anser alltså att den största möjliga nyttan kommer ur att fler uttrycker sin 

solidaritet genom att säga sig “vara Charlie” (Andersson 2004, 12). Hen resonerar på 

följande sätt: 

 

“Det är nyttigt för oss, att vara Charlie. För det gör lite ont och skaver. Solidaritet 

måste nog skava lite för att kunna vara solidaritet. Om det inte gör lite ont att 

behöva stödja någon som inte är en själv, förändras varken jag eller någon annan” 

(Okänd skribent, 2015). 
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I citatet ovan finns vissa likheter med hur Ohlsson och Eriksson (ovan) resonerar om 

yttrandefrihet, att det behövs trots att det kan skava eller orsaka skada, men i det här 

fallet handlar det istället om solidaritet. 

 

Vad gäller logos hänvisar skribenten inte heller till några siffror eller statistik i sin 

text (Karlberg och Mral 1998, 40). Däremot förs sådana resonemang i texten som i 

någon mening vill tala till det rationella hos mottagaren (Vigsø 2010, 221), till 

exempel när hen här försöker förklara, förstå och dra logiska slutsatser omkring vad 

det är som gör att vissa tvekar inför att kalla sig Charlie: 

 

“Det som fått en del att tveka att stödja ”Je suis Charlie” är att tidningen visat sig 

vara något vi inte vill vara; delar av dess innehåll upprör och det känns obehagligt 

att klistras samman med det genom ett ‘Jag är…’.” (Okänd skribent, 2015). 

 

Skribenten för egna analyserande resonemang genom hela texten men eftersom 

textförfattaren är anonym och läsaren inte får reda på något om dennes personliga 

erfarenheter och kunskaper har hen ingen primär ethos (Vigsø 2010, 221). Det finns 

endast en källa i texten och det är Voltaire. Skribenten syftar på dennes välkända citat 

om yttrandefrihet, vilket således kan anses vara ett ethos-grepp (Karlberg och Mral 

1998, 41). 

 

Vidare tar skribenten upp en liknande “jag är…”-situation, den gällande huruvida 

Tomas Ledin “var Jason” (Jason Diakité), vilken väckte känslor och många bildade 

sig en stark uppfattning om. Detta kan ses som ett pathosgrepp som används för att 

väcka känslor (Karlberg och Mral 1998, 35), men det kan även vara ett ethos-grepp 

eftersom skribenten använder detta tidigare exempel för att understryka sina argument 

(Karlberg och Mral 1998, 40). Den okända skribenten använder genomgående ordet 

“vi” i sin text, vilket ger en känsla av att hen vill komma i kontakt med och appellera 

till läsarens pathos (Vigsø 2010, 221) och få texten att kännas riktad till mottagarna 

som grupp, en gemenskap, som uppmanas att rannsaka sina egna ställningstaganden 

om att “vara Charlie”. 
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6.2.3.1. Argumentationsanalys: Okänd skribent 

Tes 1: Att säga “Je suis Charlie” innebär att du solidariserar dig med tidningen, inte 

att du måste stå för allt som tidningen någonsin publicerat. 

Huvudargument: Att vara Charlie handlar inte om yttrandefrihet utan om solidaritet. 

Stödargument 1: Om kravet på att vara solidarisk med en person från en viss grupp 

är att man själv måste tillhöra denna grupp har tyvärr ordet solidaritet förlorat sitt 

innehåll och snarare blivit synonymt med självbekräftelse. 

Stödargument 2: Den metaforiska innebörden av “jag är” verkar ha gått oss förbi i 

den individualiserade värld vi lever i. 

Stödargument 3: Solidaritet bör inte betyda att man är, eller helt håller med, de man 

vill visa sin solidaritet med. 

Stödargument 4: “Om det inte gör lite ont att behöva stödja någon som inte är en 

själv, förändras varken jag eller någon annan” (Okänd skribent, 2015). 

 

Argumentationen som okänd skribent för håller ihop på ett bra sätt och kan anses vara 

stark. Hen håller sig till ett ämne utan att glida in på sidospår. Stödexempel 1 

exemplifieras i texten med att skribenten tar upp kritiken som uppstod mot Tomas 

Ledin då han sade sig “vara Jason”. Detta eftersom han själv inte kan veta hur det är 

att vara svart. Sammanfattningsvis så vilar skribentens argumentation på tanken om 

att det är värt att visa solidaritet även med de som inte tycker eller tänker precis som 

man själv, i det här fallet Charlie Hebdo. 

 

7. Slutdiskussion 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur diskussionen om yttrandefriheten har 

sett ut i svensk opinionsjournalistik gällande terrorattentatet mot Charlie Hebdos 

redaktion den 7 januari 2015. Efter att ha gjort analysen kan konstateras att 

skribenterna använder sig av varierande argument och teser för att övertyga om sin 

ståndpunkt gällande att ”vara/inte vara Charlie”, respektive ställa sig bakom att 

”vara/inte vara Charlie”. 
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Cas Mudde är den enda skribenten i urvalet som inte säger sig ”vara Charlie” men 

ändå ställer sig bakom att ”vara Charlie”. Anledningen till detta är att han anser att 

tidningen Charlie Hebdo är ett slags ideal som kritiserar alla religioner, ideologier 

och folkgrupper lika mycket. Han är därför kritisk till att någon egentligen kan leva 

upp till det idealet och därmed ”vara Charlie”. De skribenter som varken ställer sig 

bakom att “vara Charlie”, eller säger sig själva ”vara Charlie”, är Philip Krook och 

Gabriel Perez Santiago, som menar att rätten att inte bli kränkt ska gå före rätten att 

kränka, alltså att lagen om hets mot folkgrupp borde ha en starkare funktion i 

yttrandefrihetsgrundlagen. Båda använder sig av nyttoprincipen i sin argumentation 

då de menar att fler skulle gynnas om lagen om hets mot folkgrupp beaktades i 

större utsträckning. Okänd skribent använder sig också av nyttoprincipen i 

argumentationen för sitt ställningstagande. Hen anser att uttrycket ”jag är Charlie” 

främst handlar om solidaritet och att den största möjliga nyttan kommer ur att så 

många som möjligt visar sin solidaritet genom att ”vara Charlie”. Gällande 

resterande skribenter, Ohlsson, Bergman, Winberg och Eriksson använder sig 

samtliga av olika argument för yttrandefriheten som skäl till att ställa sig bakom att 

”vara Charlie”. 

 

Ethos var den mest anmärkningsvärda appellformen i jämförelsen av texterna. En 

skillnad mellan de skribenter som ställer sig bakom att “vara Charlie” jämfört med de 

som inte gör det var att alla skribenter, förutom en, som ställer sig bakom att ”vara 

Charlie” har ett starkt primärt ethos. Eriksson, Winberg och Bergman har yrkestiteln 

chefredaktör och/eller ansvarig utgivare, Ohlsson är riksdagspolitiker och Mudde är 

statsvetare. Okänd skribent kan vi inte säga någonting om, då vi inte vet någonting 

om denne. Skribenterna som inte ställer sig bakom att “vara Charlie” är också de som 

har svagast primärt ethos av samtliga skribenter i urvalet, nämligen 

journaliststudenten Krook och debattören/antifascisten Perez Santiago. 

 

Perez Santiago och Krook tar upp lagen om hets mot folkgrupp som ett argument för 

ställningstagandet att inte “vara Charlie”, och båda skribenterna menar att lagen borde 

vidgas. Eriksson däremot, tar upp lagen som ett exempel på inskränkning av 

yttrandefriheten, en inskränkning hon inte anser vara av positiv karaktär. Enligt 
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Anders R Olsson innebär lagen om hets mot folkgrupp att man exempelvis inte får 

hota eller håna grupper baserade på ras, hudfärg, nationellt/etniskt ursprung, religiös 

övertygelse och sexuell läggning (Olsson 2012, 172-173), vilket skulle kunna sägas 

vara anledningen till Perez Santiagos och Krooks positiva inställning till en vidare 

tolkning av lagen. Jan Andersson skriver dock i sin doktorsavhandling, om den 

komplexitet som omgärdar lagen om hets mot folkgrupp. Han menar att gränsen 

mellan yttrandefrihet och rasistiska yttranden, som kan anses vara straffbara, är svår 

att dra. Å ena sidan, menar han, finns det de som anser att lagen ska tolkas ordagrant, 

å andra sidan finns det de som anser att yttrandefriheten ska vara total, då alla starka 

yttranden på ett eller annat sätt kränker någon, och att gränsen mellan yttrandefrihet 

och hets mot folkgrupp därför är omöjlig att dra (2004, 36-37). Det är uppfattningen 

om att yttrandefriheten ska vara total som kan skönjas i Erikssons resonemang. 

Detsamma gäller för Ohlsson, Bergman, Winberg, Mudde och okänd skribent som 

anser att yttrandefriheten går före rätten att inte bli kränkt, även om dessa skribenter 

inte i ord nämner hets mot folkgrupp. 

 

Vad gäller de pressetiska och publicistiska reglerna är det Bergman som tydligast för 

ett publicistiskt resonemang. I sin text försvarar han handlingen att publicera Charlie 

Hebdos senaste omslag efter terrorattacken med argument om att nyhetsvärdet och 

allmänintresset hos läsarna är stort. Perez Santiago kommenterar i sin text det 

publicistiska beslutet som Charlie Hebdos redaktion tog när man valde att publicera 

satirteckningar med profeten Muhammed trots att man visste att det kunde uppröra, 

och menar att beslutet är problematiskt eftersom teckningarna, i hans mening, är 

rasistiska. 

 

Gällande vilka tester de olika skribenterna har i sina texter, använder Gabriel Perez 

Santiago och Philip Krook sitt ställningstagande vad gäller att vara eller inte “vara 

Charlie” som tes. I bådas fall är ställningstagandet, tillika tesen, att de inte “är 

Charlie”. Det är alltså de skribenter som anser att rätten att inte bli kränkt går före 

rätten att kränka, som faktiskt har sitt ställningstagande som tes i texten. Resterande 

skribenter har varierande teser. Intressant är dock att Eriksson och Ohlsson, som båda 

använder sig av autonomiargumentet med instrikalt värde som argument för 

yttrandefriheten, båda har i det närmsta samma tes, nämligen; “Vi får inte låta oss 

skrämmas till tystnad”, respektive “Vi får inte låta oss skrämmas till tystnad och 
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självcensur”. Detta skulle kunna anses stärka vår uppfattning att båda argumenterar 

med hjälp av autonomiargumentet, där det anses att yttrandet i sig är det som är av 

värde. Därför borde alla yttranden få yttras, oavsett dess utfall. 

 

Vad gäller styrkan i respektive argumentation, har vi i analysen konstaterat att 

samtliga argumentationer ur ett argumentationsanalytiskt perspektiv kan anses vara 

starka, förutom Perez Santiagos och Ohlssons. Anledningen till att dessa texter inte 

anses präglas av en stark argumentation har inget att göra med att argumenten i sig 

inte håller en hög nivå, för det gör de bitvis. Det handlar istället om hur väl 

huvudargumentet kopplas till tesen och stödargumenten till huvudargumentet, något 

vi inte anser görs på ett tillfredsställande sätt i Perez Santiagos och Ohlssons texter. 

Det är kanske här de så kallade agnarna skiljs från vetet, detta då chefredaktörerna 

och journaliststudenten i urvalet samtliga håller en stark argumentationslinje, medan 

riksdagspolitikern och anitfascisten inte lyckas hålla ihop sin argumentation i texten 

lika väl. 

 

7.1. Förslag på vidare forskning 

Något vi uppmärksammat i arbetet med denna uppsats, men själva inte tittat närmare 

på, är att skribenterna i urvalet ofta väljer att benämna attacken mot Charlie Hebdos 

redaktion på olika sätt. Vissa väljer i sina texter att helt utelämna vilka det var som 

utförde dådet, andra utelämnar helt vilka som var offer för dådet. Det finns också 

skillnader i hur förövarna och offren beskrivs när de finns med i texterna. Det lades 

även olika mycket vikt vid det faktum att förövarna var muslimer. Därför tycker vi att 

det skulle vara intressant med en undersökning som tittade på hur själva händelsen 

och parterna i den skildras, ur exempelvis ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv. 
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9. Bilaga 1 

 

Spioneri: 

“att avsiktligen försöka skaffa och/eller lämna vissa typer av uppgifter till 

främmande makt” (Olsson 2012, 166). 

 

Obehörig befattning med hemlig uppgift: Gäller uppgifter som myndigheter aktivt 

strävar efter att skydda. Det räcker med att den obehörige personen innehar uppgiften, 

oavsett vad denne ämnar använda den till (Olsson 2012, 168). 

 

Vårdslöshet med hemlig uppgift: Liknande obehörig befattning, men tillämpas 

istället när exempelvis en tidning publicerat hemliga uppgifter de inte visste var 

hemliga. Här kan ansvarig utgivare då dömas om det anses att denne haft stor brist på 

omdöme eller anmärkningsvärd okunnighet (Olsson 2012, 169). 

 

Uppvigling: 

“[...] innebär att någon “uppmanar” eller “söker förleda till 

o   brottslig handling 

o   svikande av medborgerlig skyldighet, t.ex värnpliktstjänst 

o   ohörsamhet mot myndighet, t.ex att inte lyda polismans uppmaning” 

(Olsson 2012, 170). 

 

Brott mot medborgerlig frihet: Innebär att någon genom olaga hot försöker: 

“[...] påverka den allmänna åsiktsbildningen eller inkräkta på handlingsfriheten 

inom en politisk organisation eller yrkes- eller näringssammanslutning och 

därigenom sätter yttrande-, församlings- eller föreningsfriheten i fara” (Olsson 

2012, 177-178). 

 

Olaga våldsskildring: Detta av bilder innehållande sexuellt våld eller tvång, vad 

gäller YGL omfattas även rörliga bilder, och material innehållande utdraget våld av 

ickesexuell karaktär (Olsson 2012, 178). 

 

Förtal: Innebär att man inte får publicera information om en person som kan leda till 

att denne utsätts för förakt av andra människor (Olsson 2012, 178). 
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Förolämpning: 

“[...] innebär att en person smädar annan genom kränkande tillmäle eller 

beskyllning eller genom annat skymfligt beteende) (Olsson 2012, 188). 

 

Olaga hot: Citeras av Ohlsson ur brottsbalken: 

“Om någon lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt 

som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans 

säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot” (Olsson 2012, 189). 

 

Hot mot tjänsteman: 

“Här avses hot mot personer som är anställda vid myndighet eller bistår en 

myndighet i dess verksamhet” (Olsson 2012, 191). 

 

Övergrepp i rättssak: Liknande “Hot mot tjänsteman”, men blir aktuell när hotet 

riktas mot vittnen eller andra personer som är inblandade i en rättsprocess (Olsson 

2012, 191). 


