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INLEDNING 

Vad står på spel? 
 

Som en av grundstenarna i svensk demokrati finner vi rätten till åsiktsfrihet. Det vill säga, 

lagen om yttrandefrihet och tryckfrihet. Även om lagen till ytan sett kan tolkas som enkel och 

okomplicerad, kan den i mötet med politik, religion, samhälle och enskilda åsikter bli starkt 

omdebatterad.  Det blir heller inte mindre komplicerat när konsten ger sig in på kontroversiell 

mark: Frågeställningar och omvärldskritik kan i många fall få konsten att bli till en fråga om 

yttrandefrihet. 

 

Det är mötet mellan konst och yttrandefrihet vi intresserar oss för i denna uppsats. Genom två 

uppmärksammade fall inom den svenska konstvärlden, ger vi oss in i den snårskog som 

krocken innebär mellan, det till synes, enkla och självklara fria ordet och konsten. Konsten, 

med dess många olika uttryck, ses säkerligen av många som det ultimata sättet att fritt 

uttrycka känslor, åsikter och reaktioner. Men vad händer då konsten upprör och krockar med 

föreställningen om vad yttrandefriheten innebär? Människor blir kränkta och plötsligt kan 

konsten snarare ses som en legitimering av antisemitism, rasism och diskriminering. Eller kan 

konst aldrig vara fel? 

 

Modern konst har rollen att avspegla, reagera på, kritisera och analysera samhället. Ett steg 

längre går satiren, som kan sägas vara den svages redskap att häckla sina makthavare: Satiren 

slår uppåt. Men det finns fall då ironin, humorn och det träffsäkra i satiren upprört inte bara 

toppskiktet i samhället, utan även de vanliga människorna. Ni minns säkert de karikatyrer som 

Jyllands-Posten publicerade under 2005. Tolv bilder föreställande profeten Muhammed som 

illustrerade uppenbara paralleller mellan islam, terrorism och kvinnoförtryck. Till följd av 

publiceringen mordhotades tecknarna, danska ambassader brändes ned och Danmark 

bojkottades såväl ekonomiskt som kulturellt. 

 

På betydligt närmre håll har mindre men liknande fall uppmärksammats. Vi har valt att 

fokusera på två svenska konstnärer, tillika samhällskritiker och medieprovokatörer: 

konstnären Lars Vilks, upphovsman till teckningen föreställande profeten Muhammed som en 

rondellhund samt satirtecknaren Lars Hillersberg som genom hela sin yrkeskarriär anklagades 

för att vara antisemit.  
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Som konstnärer har de gemensamt att de under sina karriärer skapat debatt om 

yttrandefriheten. Ännu en gemensam nämnare är att de använt samhället, etablissemanget och 

makthavare som främsta utmanare och fiender. Vilks har å sin sida experimenterat med 

normer och skrivna och oskrivna lagar, medan Hillersberg under sin livstid och karriär blev 

mest känd för sitt hånande och häcklande av makthavare, religioner och samhällsfenomen. 

Deras verk är några av de mest kritiserade och omdiskuterade i svenska mediala 

sammanhang. Trots att dessa två fall berör frågor om religion, kommer det inte att vara vår 

sak att ta oss an diskussionen och problematiken kring religionens roll. Vi har istället valt att 

fokusera på hur det i Sverige debatteras om detta. 

 

Intressant att studera är alltså hur dessa konstnärers verk har debatterats i svensk media. 

Debatterna gick heta under perioder och vi undersöker vad som egentligen sades.  

 

Vårt syfte är att studera hur svenska ledar- och kulturskribenter hanterar dessa frågor om 

konst och yttrandefrihet, och vilken betydelse yttrandefriheten får i en diskussion om vad som 

är rätt och fel att tycka. Vi studerar hur skribenterna positionerar sig i debatterna för att se 

vilka som blir de ledande argumenten. Blir det fria ordet en ursäkt till att kränka, eller i positiv 

bemärkelse en möjlighet att väcka känslor och debatt? Vi undersöker även om det är någon 

skillnad i resonemanget vad gäller de olika religionerna islam och judendom. De många 

frågorna och de än fler spekulationerna ledde så fram till denna uppsats utgångspunkt och 

vägledande frågeställningar: 

 

o Vad koncentreras debatten kring? Vilka diskurser inryms här? 

o Hur definieras yttrandefrihet i debatten? Hur legitimerar/använder skribenterna sin 

definition av yttrandefriheten? 

o  Hur definieras konstens roll/uppgift? 

o Hur skiljer sig debatterna åt? Hur ser kopplingarna ut? 
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Avgränsningar 
 

Inledningsvis avsåg vi att studera och jämföra fyra fall av hur yttrandefriheten diskuteras när 

konsten, som ett uttryck för yttrandefrihet, upprör på andras bekostnad vad avser religiösa och 

politiska övertygelser. De aktuella fallen var debatten om Lars Vilks avbildande av profeten 

Muhammed som en rondellhund, satirikern Lars Hillersberg som anklagats för att vara 

antisemit, fallet med de tolv satirteckningarna av profeten Muhammed i Jyllands-Posten 2005 

samt installationen ”Snövit och sanningens vansinne” på Historiska museet i Stockholm 2004 

som avbildade en palestinsk självmordsbombare infogad i en större kontext. Målsättningen 

var att utröna vad som händer i denna kollision mellan förespråkarna av yttrandefriheten och 

motståndarna, eller rättare sagt försvararna av religion. Och vad blir konsekvenserna och 

lärdomarna av denna kollision? 

 

Snart upptäckte vi att en studie av samtliga fall skulle bli allt för stor, att uppståndelsen kring 

de olika fallen skilde sig mycket både i omfång och fokus. Samt att det var nödvändigt att 

finna fall som hade mer avgränsat gemensamma nämnare. Vår studie tog istället fokus på 

enbart Lars Vilks och Lars Hillersberg som i egenskap av att vara oberoende enskilda utövare 

av bland annat bildkonst, har många egenskaper och uttryck som är jämförbara. 

 

Urval 
Även om Vilks och Hillersberg har många gemensamma nämnare har utgångspunkten i deras 

respektive fall haft skilda fokus. Hillersberg skapade ett flertal gånger under sin långa karriär 

debatt kring sina karikatyrer. Vi har dock valt att ringa debatten som uppstod då Hillersberg 

under 2000/2001 blev tilldelad konstnärlig garantilön av regeringen. Här finns en tydlig 

början och slut på debatten, samt att den koncentrerar sig på argumenten som förs huruvida 

Hillersberg var antisemit eller inte.  

 

Fallet med Vilks rondellhund är ett mycket tydligt avgränsat fall med en omfattande 

tidsbegränsad debatt som även väckt starka reaktioner i utlandet. Valet av detta fall för studien 

var självklar då konsten som maktmedel satt igång en mångbottnad debatt om 

yttrandefrihetens befogenheter och skyldigheter.  
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Viktigt att nämna är även att det empiriska materialomfånget skiljer sig mycket mellan fallen. 

Det vill säga, att medieuppbådet kring rondellhunden har alstrat mer än dubbelt så många 

texter jämfört med fallet Hillersberg. Detta kommer naturligtvis att avspeglas i analysen och 

lämnar viktiga frågor att resonera kring i diskussionskapitlet. Tilläggas bör även att vi inte 

haft möjlighet att studera alla artiklar i fallet med rondellhunden då omfånget var enormt. 

 

Den grundläggande bakgrunden och fallbeskrivningen baseras på litteratur samt en bredd av 

väsentliga tidningsartiklar som illustrerar och kartlägger fallens innehåll, början, slut, fokus 

och fakta. Detta material är hämtat på Internet via Mediearkivet och Presstext, samt sökningar 

på enskild dags- och kvällspress. Sökorden vi använt oss av är ”Lars Hillersberg”, ”Lars 

Vilks” och ”Rondellhund”. Materialsökningen för fallet Vilks startar fyra dagar innan 

ledarartikeln med rondellhunden publicerades i Nerikes Allehanda (NA) och två månader 

framåt, det vill säga från 2007-08-15 till 2007-10-15. Debatten svalnar dock tidigare än så och 

det sista inlägget vi använder oss av är daterad 2007-09-30. Vad gäller Lars Hillersberg 

spänner urvalet artiklar över en knappt fyramånadersperiod, från 2000-12-22 till 2001-04-25. 

Denna debatt är något mer långdragen än Vilks debatt, mycket beroende på att Lars 

Hillersbergs långa karriär debatterades i en aktuell kontext - den konstnärliga garantilönen. 

Dock finns två artiklar av senare datum, 2002-02-25 och 2002-02-23, som kan sägas 

sammanfattande för debatten och därav av vikt för analysen. 

 

Analysen har vi låtit baseras på debatt, ledar- och kultursidor. Det vill säga, enbart 

opinionsbildande texter. Vi har även avgränsat oss till material publicerat i Aftonbladet, 

Expressen, Dagens Nyheter (DN) samt Svenska Dagbladet (SvD) då de är de största kvälls– 

och dagstidningarna. I fallet med Lars Vilks blev det även naturligt att använda material från 

NA då debatten utvecklades där och fick internationella dimensioner. 

 

Disposition 
 
Under teori och metod redogör vi för diskursanalysen, hur den är behjälplig och fungerar i vår 

studie samt med vilka redskap och därigenom resultat som går att förvänta sig. Vi presenterar 

även vårt huvudsakliga analysredskap - kritisk diskursanalys och Norman Faircloughs 3D-

modell som hjälper oss att analysera textens egenskaper, textens produktions- och 
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konsumtionsprocesser samt om de sociala och maktförhållanden reproduceras eller förändras 

som ett resultat av de förgående två stegen. 

 

Inspirationskapitlet utgörs av två skilda studier: Joan Wallach Scotts essä om slöjdebatten i 

Frankrike och hur ett dominerande västerländskt ideal skapar skillnader mellan ”Vi” och 

”Dem” skriven av Stefan Jonsson. Som inspirationskällor använder vi dem som tydliga 

exempel på hur diskurser kring ett ämne eller hela världsbilder skapas. De illustrerar även på 

ett mycket överskådligt sätt vilket nätverk av diskurser som inryms i ett ämne och som skapar 

debatter. I vår studie fungerar yttrandefriheten som ett ”tak” varigenom andra aktuella ämnen 

filtreras. 

 

I bakgrundskapitlet inleder vi med att presentera konstnärerna, deras bakgrund samt de 

mediala debatter som de stått i fokus för och som är aktuella för studien. Vidare gör vi en 

kortare och sammanfattande redogörelse för den rasistiska bildens historia och satirens roll 

samt ger en inblick i hur lagen om yttrande- och tryckfrihet ser ut idag på ett överskådligt sätt. 

Lagarna knyts även samman med den problematik och de sammanhang som exempelvis hets 

mot folkgrupp och satir figurerar i. Tillsammans med inspirationskapitlet, men även teorin 

avser vi att ge läsaren god förståelse i vad diskurs är, vad den utgörs av och hur den 

produceras.  

 

I analysen går vi rakt på sak och ser först och främst till vad debatterna koncentreras kring för 

att finna var debatterna tar sin utgångspunkt. Därefter besvarar vi vilken roll yttrandefriheten, 

men även konsten får i debatterna och vilka de ledande argumenten är. Fortsättningsvis följer 

en jämförande analys där vi kort och gott tar reda på vilka skillnader och likheter som finns 

mellan debatterna. Vi undersöker även om debatterna ser olika ut beroende på om det är 

muslimer eller judar skribenterna debatterar kring. 

 
Avslutningsvis tar vi ett helhetsgrepp om debatterna och ser vart just dessa debatter har landat 

i diskursen om yttrandefrihet. Vilka positioner har vi funnit, vad har tillförts debatten, vilka 

har kommit till tals, hur har diskursen och den sociala verkligheten förändrats eller kanske 

reproducerats? 
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Teori och metod 
 

Som teoretisk utgångspunkt och redskap har vi i denna uppsats valt att använda oss av 

diskursanalys och den kritiska diskursanalysen. Som komplement har vi även infogat två 

avsnitt, först och främst att ses som inspiration och hjälp till en mer övergripande förståelse av 

ämnet. Joan Wallach Scott har varit en inspirationskälla i den meningen att hon utfört en 

liknande undersökning inom ett liknande område: den franska debatten om den muslimska 

slöjan. Likt vår undersökning plockar Scott isär en sammanhängande debatt för att se de 

enskilda argumenten. Avsnittet om Stefan Jonsson kan ses som en bakgrundskontext, där 

Jonssons resonemang ökar förståelsen för historiken kring uppsatsens aktuella debatter och 

diskurser. Genom att klargöra historien kring den västerländska självbilden och rasismens 

bakgrund ser vi att debattens diskurser är en del av en kontext och har funnits sedan långt 

tidigare. 

Diskursanalys och Kritisk diskursanalys 
Till skillnad från den allmänna och tillika mångtydiga innebörden av ordet diskurs, definieras 

diskurs av teoretiker som de olika mönster språket är strukturerat i det sociala rummet. Man 

menar att världen är indelad i domäner eller ”ämnen”, som inom dessa etablerar ett bestämt 

sätt att tala om, förstå och förhålla sig till världen. Exempelvis ”journalistisk diskurs” eller 

”konstens diskurs”.1 Men diskursen består inte av en endaste yttrande, handling eller källa 

utan av många som tillsammans hänger ihop i egenskap av att de har en relation till varandra. 

Exempelvis att de refererar till samma objekt och följer samma mönster.2 Mönstret kan liknas 

vid ett nätverk med tecken som får sin betydelse genom att skilja sig från andra tecken. 

Beroende på i vilket sammanhang tecknen används och nya tecken avlägsnas och tillkommer, 

förändras strukturen.3 Lika mycket som en diskurs definieras av dess bestämda innehåll, 

avgränsar och begränsar den andra sätt att förhålla oss till och konstruera kunskap om ämnet.4  

 

I denna studie behandlar vi diskursen yttrandefrihet som fungerar som ett ”tak”, varigenom 

alla skribenters åsikter och yttranden filtreras igenom och binds till diskursen. Diskursen om 

                                                 
 
1 Jörgensen Winther, Marianne, Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, Lund, 
2000 s. 7. 
2 Hall, Stuart, Gieben, Bram (red.) Formations of modernity, Polity Press, Cambridge, 1992, s. 291. 
3 Jörgensen Winther, Marianne, Phillips, Diskursanalys som teori och metod, s. 7. 
4 Hall, Stuart (red.) Representation. Cultural representation and signifying Practice, SAGE Publications Ltd, 
London, 1997, s. 44. 
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yttrandefrihet betyder i sig själv ingenting och är inte heller skapad i ett vakuum eller 

oberoende av kopplingar till andra ämnen. Vår diskurs om yttrandefrihet underbyggs just av 

relationerna till konst, satir, religion med mera. Det är tack vare dessa (makt)relationer som vi 

vet hur vi ska angripa fältet och diskursen får sin form. Utan dem kan vi inte diskutera 

yttrandefrihet. 

 

Marianne Winther Jörgensen och Louise Phillips fokuserar i boken Diskursanalys som teori 

och metod på tre angreppssätt för hur man kan förstå diskursanalys. Dessa är diskursteori, 

diskurspsykologi och kritisk diskursanalys. Gemensamt har de alla sin grund i 

socialkonstruktionismen som menar att det inte finns någon objektiv sanning i vår kunskap. 

Detta på grund av att vi alla gör tolkningar med utgångspunkt från vårt historiska och 

kulturella arv som gör att vi kategoriserar och uppfattar världen på ett specifikt vis. Men 

genom diskursivt handlande, som även är socialt handlande, konstruerar vi genom interaktion 

med andra människor kunskap, identiteter och sociala relationer som omvärderas eller 

upprätthålls i nya sociala möten.5 Kort sagt förmedlar vi fakta, sinnestillstånd och beteenden 

via språket som även konstituerar den sociala världen, identiteter och relationer. När 

diskursen förändras, både förändras och reproduceras den sociala verkligheten. Och omvänt 

omformar den sociala praktiken de diskursiva praktikerna.6 

 

Eftersom varken Hillersberg eller Vilks, infogade i ett historiskt perspektiv, är några pionjärer 

vad avser att experimentera med konstens relation till etnicitet och religion, finns det redan en 

historia av debatter kring tabubelagda bilder. Med hjälp av diskursanalysen kan vi ta reda på 

hur dessa tidigare debatter sett ut, hur aktörerna har handskats med problematiken och vad de 

framtida sociala konsekvenserna blivit. Lär vi oss någonting från fall till fall? Detta är ett 

resultat av hur debatten om yttrandefrihet ser ut idag. 

 

I Formations of modernity redogör Stuart Hall och Bram Gieben för Foucaults sätt att skilja 

mellan diskurs och ideologi. Ideologi menar de är: ”a set of statements or beliefs which 

produce knowledge that serves the interests of a particular group or class”.7 Foucault menar 

att olika ideologier gör i kontrast till varandra skillnad på sanna eller falska sätt att konstruera 

fakta om världen. Men eftersom fakta kan konstrueras på många olika sätt, kan vi inte tala om 
                                                 
 
5 Jörgensen Winther, Marianne, Phillips, Diskursanalys som teori och metod, s. 11-12. 
6 Ibid. s.16. 
7 Hall, Stuart, Gieben, Bram (red.) Formations of modernity, s. 292. 

 9



en enda sanning.8 Istället betonas den intima relationen mellan diskurs, kunskap och makt. Ju 

mer kunskap, desto mer makt. I egenskap av att tro sig besitta kunskapen och därigenom 

skapa diskursen, även ha makten att skapa sanningar och vice versa. Det vill säga, 

upprätthålla dess validitet och vetenskapliga status. I och med att kunskapen sedan appliceras 

på verkligheten så får den effekter som blir sanna.9 Exempelvis genom att tänka om och agera 

som att alla muslimer, utefter vår ”kunskap”, har kopplingar till terrorism och vi i någon mån 

får bekräftelse på det så blir bilden sann. Vidare kan diskursen utmanas och förändras till 

motsatsen när ny kunskap integreras. Det är resultatet av denna oändliga strid mellan kunskap 

och makt som bestämmer diskursens ”sanning”.10 

 

När debatten om yttrandefrihet ställs mot religiösa övertygelser, i vårt fall islam, blir den 

omedelbara effekten att det i huvudsak bildas två läger av ja- och nejsägare: Yttrandefrihetens 

förespråkare och personer från en motsatt lägerbildning, som på var sitt håll anser sig besitta 

sanningen. Vi undersöker hur denna kamp konstitueras genom att följa de aktuella 

argumenten. 

 

Ett konkret exempel på hur en diskurs uppkommer, producerar ”sanningar” och konstitueras, 

är diskursen om det som vi kallar ”The West and the rest”. Det vill säga vad det egentligen är 

och vad som tillhör ”Väst” och vad som i motsats till detta talas om som ”Öst”, den 

muslimska världen. Till att börja med indikerar denna diskurs felaktigt att väst och öst skulle 

vara två helt homogena kulturer, när alla länders kultur oavsett om de tillhör Väst eller Öst 

skiljer sig på flera punkter.11 

 

Det som ursprungligen kom att talas om som Väst startade i Europa på slutet av 1700-talet i 

och med Upplysningen. I och med alla vetenskapliga framsteg utvecklade Europa en självbild 

som överlägsen resten av världen.12 Men det går idag inte att tala om Väst som geografiskt 

givet, eftersom gränsdragningen österut alltid varit vag och somliga Europeiska länder inte 

tillhört väst. Detta medan USA och Japan definitivt gör det. Vad som idag räknas som väst är 

länder som är utvecklade, industrialiserade, urbaniserade, moderna och främst av allt har stor 

                                                 
 
8 Hall, Stuart, Gieben, Bram (red.) Formations of modernity, s. 292. 
9 Hall, Stuart (red.) Representation. Cultural representation and signifying Practice, s. 49. 
10 Hall, Stuart, Gieben, Bram (red.) Formations of modernity, s. 293. 
11 Ibid. s. 280. 
12 Ibid. s. 278. 
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ekonomisk och militär makt. Denna utveckling går hundratals är tillbaka i tiden och är en 

historisk konstruktion snarare än geografisk.13  

 

Vi kan även tala om Väst som en uppsättning av idéer eller begrepp. Exempelvis sätt att tänka 

om Väst och Öst och relationen däremellan genom bilder och vad de representerar. Det vill 

säga, hur vi skapar bilder och idéer om oss själva och andra baserat på hur vi ser på särskilda 

samhällen, kulturer, människor och platser. Bilder som vi använder för att kategorisera 

världen som I-land eller U-land och som i sin tur skapar associationer för vad som är bra och 

dåligt och känns logiska att använda för att förklara olikheter.14 Idén om Väst blev en 

självuppfyllande profetia som gav människor kunskap att tala om saker på ett specifikt vis. 

Idén om Västs överlägsenhet etablerade även maktförhållandena mellan Väst och Öst och den 

relation man i framtiden skulle ha. Måttet på Västs framgång mättes i relation till Östlig 

standard och prestationer.15  

 

Väst och Öst ingår tillsammans i denna diskurs för hur de skapas, produceras, konstitueras 

och bli till genom de sätt de skiljer sig från varandra. Väst och Öst som identiteter skapas inte 

genom vad de representerar utan vad de istället tillskriver ”de andra”. Dock kom de att 

representera olika sidor av samma mynt (diskurs) och ha lika stor betydelse i ett och samma 

språk av sociala, ekonomiska och kulturella system.16 

 

Kritisk diskursanalys 
Vi har valt diskursanalys som teoretiskt angreppssätt för att den ger oss redskap för hur vi ska 

läsa just de debatter vi har att göra med i denna studie. Diskursanalysen är dessutom både 

teori och metod.  

 

Kortfattat och som helhetsgrepp undersöker vi vad som händer när yttrandefriheten som en 

central beståndsdel i debatten, kolliderar med element som är styrda av faktorer som inte alla 

gånger är förenligt med denne. Yttrandefriheten problematiseras. Men detta helhetsgrepp är 

endast ett samlingsnamn för alla de diskursgrenar som verkar inom diskursen om 

yttrandefrihet. Dessa handlar bland annat om konsten som maktmedel, rasism, etik, moral, 
                                                 
 
13 Hall, Stuart, Gieben, Bram (red.) Formations of modernity, s. 277. 
14 Ibid. s. 277. 
15 Ibid. s. 278. 
16 Ibid. s. 279. 
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religion och politik. I detta nätverk av diskurser ska vi kartlägga de argument som finns på var 

sida av debatten, finna de ledande argumenten, vad de representerar, hur de legitimeras som 

sanningar och vad det leder till i praktiken. Inom diskursanalys analyserar man förutom skrift- 

och talspråk även bilder, där relationerna mellan språk och bild är betydande. Detta passar oss 

bra då vår studie baseras på tolkningar av bilder och kommentarerna kring dessa. 

 

Det är just detta som kritisk diskursanalys gör, som vi fördjupat oss i, i denna studie. Det vill 

säga, att diskursiva praktiker som textproduktion och textkonsumtion är en sociala praktiker 

som konstituerar, reproducerar och förändrar kunskap, den sociala världen, sociala identiteter 

och relationer samt maktrelationer.17 För inom den kritiska diskursanalysen är språket en 

form av handling genom vilka människor påverkar världen. Genom dessa praktiker kan vi 

även studera förändringsprocesser hos sociala och kulturella fenomen. Det är genom 

diskursens dialektiska förhållande till andra sociala dimensioner som diskursen formar och 

omformar verkligheten.18 

                                                

 

Kritisk diskursanalys menar att diskursiva praktiker skapar och reproducerar ojämlika 

maktförhållanden mellan sociala klasser, män och kvinnor, etniska minoriteter och 

majoriteter. Fairclough definierar kritisk diskursanalys: 

 
[…] De ofta ogenomskinliga orsaks- och determinsansförhållandena mellan diskursiva praktiker, 

händelser och texter och bredare sociala och kulturella strukturer, relationer och processer […] hur 

sådana praktiker, händelser och texter frambringas och formas ideologiskt av maktrelationer och 

kampen om makt […] hur ogenomskinligheten i dessa relationer mellan diskurs och samhälle är 

en faktor som säkrar makt och hegemoni.19 

 

Faircloughs 3D-modell 
Som analytisk ram kommer vi att använda oss av Faircloughs tredimensionella modell. 

Fairclough menar att varje kommunikativ händelse består av tre dimensioner som man måste 

ta hänsyn till vid en kritisk diskursanalys.20 

 

 
 
17 Jörgensen Winther, Marianne, Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, s. 71. 
18 Ibid. s. 67. 
19 Ibid. s. 69. 
20 Ibid. s. 74. 
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Text 
Vad har textens för egenskaper? Dessa kan man ta reda på genom att använda sig av redskap 

som beskriver exempelvis förhållandet mellan talare – med vems agenda startade debatten 

som fastställer dagordningen, vilka ställningstaganden och identiteter konstrueras genom 

språket, metaforer, ordval och grammatik? Vi använder oss av redskapet modalitet där vi 

undersöker hur textförfattarna uttrycker sin åsikt om ämnet, det vill säga hur de legitimerar sin 

egen åsikt och förkastar andras vad avser resonemang om demokratin och det öppna 

samhället.21  

Diskursiv praktik 
Produktions- och konsumtionsprocesser som fokuserar på hur textförfattaren bygger på redan 

existerande diskurser och genrer, samt hur mottagaren gör detsamma i sin tolkning av texten. 

Under vilka förutsättningar och i vilken kontext produceras och konsumeras texter och vilka 

förändringar undergår den i de olika leden?22 Tänk exempelvis på hur det kulturella 

traderandet och arvet av världsbilder kan ha sett ut i exemplet om ”West and the rest”. 

Social praktik 
För att analysera den sociala praktiken måste vi sätta den i förhållande till den textuella och 

diskursiva praktiken som den är en del av. Vad är det för nät av diskurser som den diskursiva 

praktiken ingår i? Hur fördelas och regleras diskursernas överlappning? I vårt fall kan 

uppsatsen förenklat läsas som en diskurs om hur vi ska förstå yttrandefrihet, hur den tolkas 

och används. Men faktum är att diskursen om yttrandefrihet inte kan förstås utan 

överlappningar av juridisk, politisk, religionens, rasismens och konstens diskurs. Därigenom 

kan vi svara på vilka den diskursiva praktikens ideologiska, politiska och sociala 

konsekvenserna blir. Reproduceras den diskursiva ordningen och maktförhållandena eller 

förändras det sociala?23 

 

                                                 
 
21 Jörgensen Winther, Marianne, Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, s. 87-88. 
22 Ibid. s. 74+85. 
23 Ibid. s. 90. 
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Inspiration 

 

Joan Wallach Scott – Om slöjdebatten i Frankrike 
Joan Wallach Scott, historiker, gör i The Politics of the Veil en djupdykning i den franska 

historien, kulturen och politiken. Dessa är i sig delar av diskursen som kom att forma debatten 

om den muslimska slöjan som förbjöds i grundskolan i Frankrike 2004. Scott angriper den 

politiska diskursen genom att i detalj studera alla de argument som var framträdande i den 

politiska och historiska kontexten om slöjan. Scott menar att detta lokala case bör ses som en 

del i den större diskursen som präglar den globala konflikten mellan islam och väst.24 I 

dagsläget är Islam något som praktiskt taget alla, på ett eller annat sätt, talar om i den politiska 

och mediala debatten. Scotts studie är bara ett av många exempel på den diskriminering och 

kulturrasism som verkar runt om i världen. Hon belyser även frågor om religionsfrihet och 

grundläggande rättigheter. 

 

I vart och enskilt kapitel med titlarna: Rasism, Sekularism, Individualism och Sexualitet, visar 

hon att de republikanska talesmännens åsikter är djupt motsägelsefulla, makabra överdrifter 

och sammanfattningsvis rent rasistiska. Den stora frågan som essän har i uppdrag att besvara 

är varför just slöjan kom att tvingas bära bördan av att stå som symbol för det egendomliga, 

främmande och farorna som fabricerades till yttre hot mot den franska republikens framtid.25 

 

Rasism 
Kapitlet om rasism ger oss en historisk förståelse av den djupt rotade relation Frankrike har 

till islam och framför allt muslimer i Algeriet, vars land fransmännen påbörjade 

kolonialiseringen av 1830.26 Scott illustrerar hur slöjan redan på mitten av 1800-talet blir ett 

otroligt störningsmoment för ockupanterna. Å ena sidan exponerades de för lättklädda bilder 

föreställande harem till vilka de inte hade tillgång till. Å andra sidan uppfattades de förklädda 

kvinnorna i slöjor som en sexuell provokation, men samtidigt en förnekelse av den egna 

                                                 
 
24 Wallach Scott, Joan, The Politics of the Veil, Princeton University Press, Princetons 2007, s. 9. 
25 Ibid. s. 3. 
26 Ibid. s. 45. 
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sexualiteten.27 Under det Algeriska kriget 1954-1962 började slöjan associeras med terrorism 

då vapen och bomber transporterades under slöjan genom säkerhetskontrollerna.28  

 

Sekularism 
Vidare legitimeras förbudet mot slöjan genom åberopandet av den franska republikanismen 

som ideologi. Att vara fransk medborgare innebär att vara del av en påstått homogen kultur 

med samma språk, historia och politisk ideologi. Hörnstenarna i ideologin är individualism 

samt den franska versionen av sekularism, laïcite. Laïcite innebär separationen mellan kyrkan 

och staten, genom att statens skyddar individen mot religion. 29 Detta i motsats till USA som 

till skillnad från Frankrike accepterat landets kulturella mångfald och där rätten att utöva 

religion istället skyddas från statlig inblandning, menar Scott.30 

 

Den franska universalismen menar att total homogenitet är förutsättningarna för jämlikhet. 

Denna konsensus accepterar därför inte individer med annan etnisk härkomst eller individer 

som utövar religion eftersom det skulle framställa Frankrike som en splittrad nation.31  

 

Att slöjan förbjuds i grundskolan är ingen slump då man ansåg att det var då unga människor 

var som mest påverkbara. Skolans mål var att assimilera och ingjuta en republikansk politisk 

identitet i eleverna från blandade bakgrunder. Lärarna fungerade som sekulära missionärer 

vars uppdrag var att stöpa om eleverna i vetenskapens, förnuftet, den franske kulturens och 

ideologins namn.32  

 

Individualism 
Undersökningar publicerade i denna bok visar att många av de kvinnor som bär slöja själva 

har valt detta. Slöjan för dem symboliserar hög moral och ärbarhet, ett band till sitt ursprung 

och utdöende traditioner. Scott beskriver även slöjan som ett självförsvar, ett uttryck för 

värdighet och integritet.33 Dock väljer lagföreträdarna att bortse från denna information och 

istället leta efter offer för att få igenom slöjförbudet. Man jämför istället islam med en kultur 

                                                 
 
27 Wallach Scott, Joan, The Politics of the Veil, s. 57+60. 
28 Ibid. s. 61+63. 
29 Ibid. s. 12. 
30 Ibid. s. 92. 
31 Ibid. s. 12. 
32 Ibid. s. 99. 
33 Ibid. s. 128+137. 
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som flickorna fängslats i mot deras vilja och slöjan som ett uttryck för underkastelse som 

utövas av flickornas pappor, bröder och män i allmänhet för att vidmakthålla sin överhet.34 

Slöjan fick även representera förnekelsen av frihet eller förlorad frihet och ett bevis på att man 

gett upp individualitet och gått i allians med det lokala kollektivet och dess förpliktelser. 

Ännu en gång vill Frankrike ”befria” Islam från sig själv och legitimerar slöjförbudet i 

skolorna med att skolan måste få vara den plats där flickorna får andrum från dessa yttre 

påtryckningar.35 

 

Sexualitet 
Det tog lång tid att formulera den lag som förbjöd slöjan då de inblandade hade svårt att sätta 

fingret på hur man egentligen skulle förklara det som förbjöds. Problemet låg i att de inte 

kunde bestämma sig för om slöjan avslöjade för lite eller för mycket. Slöjan ses till och med 

som så avvikande att den är pervers. Paradoxalt nog, menar Scott, eftersom slöjan för bärarna 

symboliserade anständighet och sexuell otillgänglighet.36 För muslimer är den nödvändig för 

att tygla mäns och kvinnors farliga sexualitet och ett erkännande av hotet som sex utgör mot 

samhället och politiken.37 

 

Intressant är att fram till denna konfrontation med islam ansåg franska feminister att blottande 

av kvinnors kroppar reducerade dem till sexuella objekt. Men plötsligt likställdes jämlikhet 

med sexuell frigörelse genom kvinnors kroppar.38 Man oroar sig för att muslimska kvinnor 

ska tappa sin feminina identitet och sexualitet om de inte exponeras för mäns åtrå. Slöjan 

anklagas även för att psykologisk, sexuellt och socialt stympa unga kvinnor.39 Det blir snart 

tydligt att det egentliga störningsmomentet är att muslimska kvinnors kroppar inte finns 

tillgängliga för männen. En slags kastration av mannen som underminerar hans maskulinitet. 

Man menar att förutsättningarna för att leva i ett fritt och jämlik land är att mäns och kvinnors 

kroppar är synliga och lättillgängliga för varandra och kan förföras fritt.40 

 

                                                 
 
34 Wallach Scott, Joan, The Politics of the Veil, s. 126-127+130. 
35 Ibid. s. 131. 
36 Ibid. s. 152-153. 
37 Ibid. s. 154. 
38 Ibid. s. 156. 
39 Ibid. s. 158. 
40 Ibid. s. 159. 
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Stefan Jonsson - Om uppkomsten till skillnaden mellan vi och dem 
Stefan Jonsson resonerar, funderar och rapporterar om USA:s identitetsproblem i boken De 

Andra41. Det USA som å ena sidan är mångkulturellt och vidsynt i meningen att alla 

människor ska ha samma förutsättningar som, nybliven eller infödd, amerikan i den 

smältdegel landet självutnämnt utger sig för att vara. Detta för att å andra sidan vara det land 

som är segregerat, med en vit maktelit vilken diskriminerar andra människogrupper. Stefan 

Jonsson menar att USA befinner sig i en identitetskris där landets historia skrivs om och 

påverkas av den nya och förändrade befolkningen som invandrar och bosätter sig i landet. 

Denna kris kan i mångt och mycket liknas vid den svenska debatten om rasism, integrering 

och invandring: Vilka har rätt att invandra till Sverige?42 

 

Den västerländska självbilden 
Grunden till boken är att Stefan Jonsson vill fördjupa sig i den västerländska diskursen: att 

begripliggöra historien som gett den västerländska kulturen möjlighet att, för 

västerlänningarna, framstå som den mest civiliserade och allmängiltiga kulturen av dem alla. 

Kulturen och levnadssättet som utmålar andra kulturer som barbariska, primitiva, provinsiella 

eller andra motsatser till det västerlandet säger sig, och uppfattas, vara.43 Stefan Jonsson 

hävdar inte att västvärlden vill avskärma sig och stå på egna ben, utan pekar istället på den 

motsägelse han säger sig finna i de västerländska idéerna: Västvärlden strävar efter 

universalism, men drar sig inte för att nedvärdera andra kulturer för att få denna, Västvärldens 

kultur, att verka överlägsen andra. Universalismen förvandlas, i västerländska tankesätt, till ett 

västerländskt ideal.  

 

Stefan Jonsson har valt att kalla denna, ovan kortfattat beskrivna, ideologi för eurocentrism44. 

Eurocentrismen har, enligt Jonsson, format västerlänningarnas världsbild på främst två sätt. 

De historiska och politiska övertygelserna om den kunskapsmässiga och kulturella 

överlägsenheten har rättfärdigat så gott som alla tvivelaktiga metoder att föra in denna 

”sanning” i andra kulturer. Stefan Jonsson nämner folkmord och våld som metoder för att 

övertyga om exempelvis kristendomens överlägsenhet. Det andra sättet ligger på ett idéernas 
                                                 
 
41 Jonsson, Stefan, Världen i vitögat. Tre essäer om västerländsk kultur. De andra (1993), Norstedts Förlag, 
Stockholm, 2005. 
42 Ibid. s. 8. 
43 Ibid. s. 16. 
44 Ibid. s. 17. 
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plan - västerländska ideal och begrepp ses ligga på ett universellt plan, medan andra kulturers 

ideal ses som traditionellt kulturbundna och sekundära. Det Stefan Jonsson förundras över är 

hur det för västerlänningarnas del, kan tyckas omöjligt att andra kulturer också anser sig söka 

efter, och rymma, universella värden.45 

 

Stefan Jonsson stillar sin nyfikenhet över den västerländska självbilden genom en längre resa i 

USA. Genom intervjuer och iakttagelser benar han ut den ena motsägelsen efter den andra.  

Den amerikanska drömmen om en smältdegel, där människan förvandlas från någon annan, 

till en amerikan i gott sällskap av andra, nagelfars av den svenska journalisten och författaren. 

Det vi främst intresserar oss för är resonemanget till uppkomsten av de olika diskurserna, och 

då främst rasismens och den västerländska synen på ”annanhet”. En bakgrund till detta 

förklaras i kapitlet om berättandets makt: Historien om de andra.46 Genom berättelsen 

uppkommer historien, världsbilden och synen på de andra.  

 

Skillnaden mellan vi och dem 
Berättelsen har, enligt Stefan Jonsson, ett centrum som utgörs av berättaren själv. Runt om 

berättaren står åhörarna, samlade och ivriga att få ta del av intrigen. För att berättaren ska 

fånga åhörarnas intresse skapar han en kärna, där tydliga skillnader finns mellan åhörarnas 

vardag och liv och berättelsens vardag och liv: Vi och dem. Åhörarna jämför sitt liv med 

andras och anser därmed att det egna är det trygga, det vanliga, det normala. Denna metod att 

berätta historier om omvärlden, och på så sätt även upplysa och utbilda om omvärlden, har sitt 

ursprung hos de gamla grekerna. För det var då, långt innan källhänvisningar och källkritik 

ansågs nödvändigt, skillnaden mellan vi och dem började.47 Genom att peka ut skillnader hos 

andra uppstår en trygghet i det egna, eller tvärtom för den delen: Tryggheten och vardagen 

gör det möjligt att se skillnaderna. 

 

För att ta ett långt kliv fram i historien och knyta an till västvärldens starka intresse för 

upplysning: Napoleon Bonaparte hann knappt i land innan mätning, vägning och beskrivning 

av diverse urbefolkning började. Ett land erövrades och ett nytt folk underordnades europeiskt 

                                                 
 
45 Jonsson, Stefan, Världen i vitögat. Tre essäer om västerländsk kultur. De andra, s. 17. 
46 Ibid. s. 41. 
47 Ibid. s. 44. 
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styre. De som inte nått lika långt i utvecklingen, till skillnad från deras erövrare européerna, 

upplystes i hopp om att höja resten av världen till Europas nivå.48  

 

En diskurs är skapad: Ett nytt folk tillskrivs ett visst beteende, ett visst territorium, en viss 

historia, en ny verklighet. En verklighet som så småningom blev sanning för såväl erövrarna 

som de erövrade. Denna, något filosofiska sammanfattning av Stefan Jonssons resonemang, 

menar egentligen att berättelsen, som skapar en sammanhållning och en gränsdragning mellan 

vi och dem, även innefattar grunden och förutsättningarna till att särbehandla ”dem”.49 Det 

som liknar det en individ identifierar sig med kan i de flesta fall beskrivas som det goda. 

Fienden, det onda, blir därmed det som är olikt trots att det bara kan ses som annorlunda. 

Berättelsen handlar om att dela in (människor, länder, partier) i liknande och fastställda 

grupper som oundvikligt kommer att föras vidare och skilja på gott och ont, hemma och 

främmande.  

 

Genom just denna uppdelning föds rasismen. Stefan Jonsson förklarar att vissa anser rasismen 

vara en nedärvd känsla av tillhörighet som sedan tidernas begynnelse medfört xenofobi, 

främlingsskräck.50 Icke, menar Stefan Jonsson och pekar istället på 1600- och 1700-talens 

uppdelning och katalogisering av världen som kom att ge upphov till ett rastänkande. 

Rastänkandet kunde först förvandlas till rasism när begreppen framstegstro (låt de starkaste 

överleva genom att förinta de svaga) och byråkrati (de verktyg som de överlägsna 

myndigheterna använde sig av för att efterleva framstegstron) kom in i sammanhanget.51 

Viktigt är även att inte förväxla rasismens diskurs med, det som i vardagligt tal kallas, rasism 

eller nyrasism.52 

 

Den rasistiska diskursen 
Stefan Jonsson benar ut rasismens diskurs i en abstrakt uppdelning. Detta för att undvika att 

blanda in moral i frågan och istället se det som ett samhälleligt fenomen, lättare att förstå och 

jämföra med exempelvis demokrati eller rättvisa.53 Begrepp som har en helt annan moralisk 

klang än begreppet rasism. Den första delen är doktrinernas område, det vill säga de 
                                                 
 
48 Jonsson, Stefan, Världen i vitögat. Tre essäer om västerländsk kultur. De andra, s. 59. 
49 Ibid. s. 50. 
50 Ibid. s. 214. 
51 Ibid. s. 217. 
52 Ibid. s. 223. 
53 Ibid. s. 222. 
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auktoriteter som säger sig tillhandahålla kunskapen om olika etniska grupper: kulturella och 

etniska skillnader mellan individer. Den andra delen innehåller de metoder som finns för att 

diskriminera, diskrimineringens område. Det beskriver de metoder som, inskrivna i lagar 

eller utövade av myndigheter, bestämmer vilka som har rätt till vad. Den tredje och sista delen 

är den imaginära gemenskapens område. Med betoning på imaginär, innefattar detta 

område de seder och föreställningar som skapar tillhörighet i en grupp. Denna tillhörighet 

skapar en identitet, vilken ses som svår för andra individer (främlingar) att ta del av.54  

 

För att förtydliga att rasismens diskurs kan ses som en modell med föränderligt innehåll pekar 

Jonsson på den rasistiska diskursen tre hörnstenar med hjälp av en triangel. Triangelns 

”rubriker” kan förklaras med olika nyckelord, beroende på vilken samhällsformation som är 

aktuell. Nazismens rasistiska diskurs ställs nedan i jämförelse med imperialismens rasistiska 

diskurs, för att visa ett tydligt exempel: 

 

Imperialismens rasistiska diskurs 

Föreställd gemenskap – ”Mänskligheten”, den europeiska människan. 

Doktrin – Evolutionsteori, biologi, rashierarkier. 

Diskriminering – Politisk och juridisk fördelning av rättigheter baserat på hudfärg, slaveri. 

 

Nazismens rasistiska diskurs 

Föreställd gemenskap – Arisk ras, Tyskland 

Doktrin – Tyska vetenskapen, historia, genetik, medicin som bestämmer överlägsen 

respektive underlägsen individ. 

Diskriminering – Nürnberglagarna, lagstadgad antisemitism, koncentrationsläger, folkmord. 

 

Tillsammans skapar och bestämmer dessa tre områden vilka handlingar som är 

diskriminerande, när de är diskriminerande och vilka som kan ses som offer respektive 

förtryckare. Men vad som betydligt viktigare är: dessa pekar mot vad som i politisk, 

samhällelig och ekonomisk kontext anses berättigat och naturligt.55 Oavsett hur dessa tre 

områden skiljer sig åt vad gäller lagar, land eller tankesätt, sammanfattar de ett system som 

                                                 
 
54 Jonsson, Stefan, Världen i vitögat. Tre essäer om västerländsk kultur. De andra, s. 222. 
55 Ibid. s. 223. 

 20



sorterar människor och stänger ute oönskade ”element” med målet att göra samhället till en 

helhet. 

 

Denna schemaläggning över rasismens diskurs skiljer just rasismen från, tidigare nämnda, 

xenofobin. Medan rasismen lyder under en bestämd kraft, samhället, är xenofobin en känsla. 

Främlingsrädslan är inte medfödd och därmed inte heller omöjlig att utplåna eller ändra, men 

däremot ett resultat av vår konstruerade identitet. Gemenskapen kan framkalla ångest, rädsla 

eller andra känslotillstånd i möte med främlingar. Stefan Jonsson kallar den rasistiska 

diskursens figur för en ”järntriangel”, en ändamålsenlig diskurs som är ”nödvändig för 

vidmakthållandet av status quo: dess funktion är att hindra icke önskvärda delar av 

mänskligheten från att ta plats i den egna gemenskapen”56. Järntriangeln är, enligt Jonsson, en 

aspekt, eller bevis på det västerländska samhällets överbyggnad. 

 

Stefan Jonssons resonemang kring den rasistiska diskursen är en av många teorier om ämnet. 

Det väsentliga för vår undersökning är att visa den bakgrund som finns till dagens diskurser. 

Att argumenten som förs kring de uppmärksammade teckningarna av Lars Hillersberg och 

Lars Vilks inte är komna ur stunden, utan ett bevis på en väl grundad diskurs, är bara det värt 

att uppmärksamma. Debatten är inte en engångsföreteelse, utan påverkas av såväl nutida 

debatter som historiska tankesätt och maktförhållanden. Argumenten som förs i debatten om 

Vilks och Hillersberg finns, med andra ord, inte bara här och nu, utan är ett resultat av 

historiens påverkan. 

 

                                                 
 
56 Jonsson, Stefan, Världen i vitögat. Tre essäer om västerländsk kultur. De andra, s. 244. 
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BAKGRUND 
 

Lars Vilks - och den rubrikskapande rondellhunden 
 

Lars Vilks är konstnär, professor i konstteori samt författare till ett antal böcker. Bland andra 

T.O.A (2002), Myndigheterna som konstnärsmaterial (2003) och Hur man blir 

samtidskonstnär på 3 dagar (2005). Vilks gjorde sin debut 1969 inom måleri, men 

specialiserade sig redan i mitten av 70-talet på installationer och träskulpturer.57  

 

Vilks har som mål med sin konst att vara ifrågasättande, problematiserande, förnyande och 

överraskande. Han är en av Sveriges mest omdebatterade och kontroversiella konstnärer just 

för att han genom sina konstverk vill diskutera och har lyckats skapa debatt om konstens 

villkor.58 Orädd och provocerande skrider Vilks över gränser och räds inte att utmana 

rättsväsendet och dess lagar. 

 

Underförstått är att konstnärens motiv och mål är att få och väcka reaktioner. En central roll i 

Vilks karriär och måttet på hur framgångsrik hans projekt är, spelar även den nödvändiga 

medieuppbackningen eller det medieuppbåd som uppstår kring verken. Gemensamt för Vilks 

arbeten är att de bygger på det sociala engagemanget av människor i det offentliga.59 Det är 

det sociala som ger verken liv.  

 
Det finns nästan någonting cyniskt i att det behövs några idioter som förstör [en 

utställning] för att det ska bli ett lyft. Konsten kan egentligen inte upprätthålla en 

tillräckligt intressant kommunikation på sin egen nivå, den är för liten. Om hela 

samhället är delaktigt och folk deltar utifrån sina egna förutsättningar […]. De kan gå 

direkt på saker med sin erfarenhet, och det är intressant.60 

 

Mest känd är Lars Vilks sedan tidigare för sina kontroversiella skulpturer Nimis, Arx och 

Omfalos som byggts i Kullabergs naturreservat i Skåne utan byggnadstillstånd samt skapandet 

                                                 
 
57 Nilsson, Gert & Rundqvist, Peter, Livskonstnärer och projektmakare, Bokförlaget Korpen, Göteborg 1999, 
s.17. 
58 Vilks, Lars, T.O.A, Galleri 21, Malmö 2002, s. 8+12. 
59 Caidahl, Lo, Konstens anspråk, Daidalos, Göteborg 1999, s. 202. 
60 Ibid. s. 203. 
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av Sveriges största rondellhund61 i Trelleborg i juni 2007. Uppförandet av Nimis påbörjades 

1980 och är en cirka 12 meter hög skulptur byggd av drivved vid kusten. Under ett och ett 

halvt år växte Nimis sakta men säkert utan allmänhetens vetskap. Vid upptäckten av Nimis 

polisanmäldes Vilks och länsstyrelsen beslutade 1982 att skulpturen skulle avlägsnas från 

platsen. Den juridiska processen väckte mediernas och allmänhetens intresse och utvecklades 

i form av otaliga insändare och diskussioner. Detta gav projektet bränsle och i hovrätten 1984 

frikändes han. 1985 brändes Nimis ner av okända gärningsmän. Vilks bestämde dock att 

bygga upp det igen men dömdes då till dagsböter av Högsta Domstolen.62  

 

Trots myndigheternas motstånd valde Vilks att ta ny sats och bygga betongskulpturerna Arx 

och Omfalos intill Nimis. Även för Arx, stenkolossen som utgavs som bok på Bokförlaget 

Nya Doxa och fick eget ISBN-nummer, blev Vilks polisanmäld.63 Trots åratal av juridiska 

processer och tack vare Vilks uttröttningsmetod och envishet var det tillslut bara Omfalos som 

togs bort 2001.64 Vilks har även utropat området som Nimis står på till en självständig stat, 

Ladonien, med egen flagga och egen valuta som idag har många nomadinvånare. 

 

Rondellhunden i Nerikes Allehanda 
Till en konstföreställning med namnet Hunden i konsten bjöds, bland 29 andra konstnärer, 

Lars Vilks att teckna ett bidrag till utställningen på temat hund på Tälleruds hembygdsgård 

utanför Karlstad 21-29 juli 2007.65 Knappt en dag innan vernissagen beslutar arrangören att 

plocka bort Vilks tre Muhammedkarikatyrer i tusch där profeten blivit avbildad som en 

rondellhund. Detta med motiveringen att teckningarna kan uppfattas som provocerande och 

kränkande, det finns en rädsla på grund av de våldsamma reaktionerna på 

Muhammedkarikatyrerna i Jyllands-Posten 2006 och för att det ska bli bråk samt av omsorg 

för svenskar i utlandet.66 

 

Bara några dagar senare refuseras Lars Vilks ännu en gång på konstskolan Gerlesborg i 

                                                 
 
61 Sjögren, Alf, Sydsvenskan (2007-06-04) ”Största rondellhunden invigs i Trelleborg” (2007-11-08).  
62 L. Vilks, Myndigheterna som konstnärligt material. Den långa historen om Nimis, Arx, Omfalos och 
Ladonien, Nya Doxa, Nora, 2003 s. 14-18. 
63 Ibid. s. 19-20. 
64 Ibid s. 74. 
65 Ekström, Andreas, Sydsvenskan (2007-08-24) ”Svart på vitt om Lars Vilks” (2007-11-08).  
66 Brink, Bosse, SvD (2007-07-21) ”Teckningar på Muhammed togs bort” (2007-11-08). 
Osignerad ledare, NWT (2007-07-20) ”Muhammed som rondellhund stoppas” (2007-11-08).    
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Bohuslän. Gerlesborg beslutar att refusera teckningarna på grund av att ett utställande av 

bilderna innebär en säkerhetsrisk för skolan, kursdeltagare, elever och lärare.67 

 

Trots två tidigare refuseringar och något överraskande vill Nätverket Sekulära Muslimer i 

Sverige (Semus) och tidskriften Minaret på gemensamt initiativ visa Muhammedteckningarna 

och samtala kring dem. De söker en nyanserad diskussion om yttrandefrihet och de moraliska 

aspekterna. De vill genom samtal med Vilks reda ut hur han motiverar estetiserandet av 

Muhammed och dess syfte.68 Tanken är att teckningarna ska publiceras i Minaret och åtföljas 

av debatten. Men även Minaret backar slutligen och tar avstånd från publiceringen då de 

bestämt inte vill vara först att publicera bilderna.69 De är nu emot bilderna. Motiveringen är 

att genom att ställa ut teckningarna ger man dem legitimitet och att Vilks enda syfte är att 

sprida hat mot muslimer genom den utstuderade kränkning det innebär för många att avbilda 

profeten Mohammed som en hund. Minaret vill motverka islamofobin genom att ignorera och 

Semus genom att ställa ut. 70 Kompromissen lyder att Semus måste visa bilderna samma dag 

som debatten äger rum, men i skilda lokaler.71  

Den 19 augusti publicerar NA på ledarsidan en av Vilks Muhammedteckningar, föreställande 

en knubbig rondellhund. Bilden publicerades i samband med en krönika, författad av 

ledarskribenten Lars Ströman, om yttrandefrihet, självcensur och rätten till religionsfrihet 

samt att kritisera den. Detta med bakgrund att Lars Vilks i ovanstående sammanhang nekats 

att ställa ut sina teckningar på grund av rädsla för hot och hämndaktioner från religiösa 

anhängare. 

Följder 

Teckningen väcker omedelbara reaktioner, främst i Örebro. Med en veckas mellanrum, 

demonstrerar hundratals människor utanför NA:s redaktion och kräver en ursäkt för 

publiceringen av Muhammedkarikatyren.72 Efter publiceringen kritiseras även rondellhunden 

av Irans president Mahmoud Ahmadinejad som hävdar att icke-religiösa sionister låg bakom 

                                                 
 
67 Grahn, Sindra, Petersson, Jenny, Gustafsson Kubista, Margareta, DN (TT) (2007-07-24) ”Ny chans för bilder 
på Muhammedhund” (2007-11-08) + Sjöstrand, Johan, SvD (2007-08-13) ”Stopp igen för Vilks Muhammed-
bilder” (2007-11-08). 
68 Hansson, Anna SvD (TT) (2007-08-17) ”Öppning för Vilks Muhammedhundar” (2007-11-08). 
69 Hillås, Lars, Kyrkans tidning (2007-08-20) ”Minaret vill debattera utan bilder” (2007-11-08). 
70 Holago, Ülkü, SvD (2007-08-21) ”Tidskrift backar om utställning” (2007-11-08). 
71 Hillås, Lars, Kyrkans Tidning (2007-08-20) ”Minaret vill debattera utan bilder” (2007-11-08).  
72 Hedtjärn, Erik DN (2007-08-24) ”Demonstration mot Muhammedhundarna” (2007-11-08).  
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den. Han menar att de inte vill att Sveriges regering ska ha vänskapliga relationer med andra 

länder.73 

Även Pakistans regering riktar skarp kritik mot Sverige efter NA:s Muhammed-publicering. 

”Pakistan fördömer, i skarpaste ordalag, publiceringen av en stötande och blasfemisk skiss av 

den heliga profeten i tidningen Nerikes Allehanda i Örebro.”74 Pakistans generalsekreterare 

uppmanar Sverige att straffa såväl konstnären Lars Vilks som de medier som publicerat 

bilderna.75 I Pakistan bränns under demonstrationer den svenska flaggan, en docka 

föreställande Fredrik Reinfeldt samt plakat med orden ”Död åt Sverige och död åt Larish 

(Lars)”.76 

Den 15 september mordhotas Lars Vilks av en irakisk organisation som enligt 

nyhetsrapporteringen har kopplingar till nätverket al-Qaida. De utlovar en belöning på 100 

000 dollar för mordet på Vilks. Belöningen höjs till 150 000 dollar om man slaktar honom 

som ett får, det vill säga skär halsen av honom.77 Bara en dag senare utlovar al-Qaida en 

belöning på 50 000 dollar till den som mördar Nerike Allehandas chefredaktör Ulf 

Johansson.78 

Trots att rondellhunden publicerats i DN, Aftonbladet, Expressen och Barometern innan NA, 

tycks all uppmärksamhet riktas mot Örebro som också är den enda stad där muslimer 

demonstrerat.79 

 

                                                 
 
73 Osignerad nyhetsartikel, NA (TT) (2007-08-28) ”Sionister ligger bakom” (2007-11-08).  
74 Lutteman, Markus, Carlsvärd, Mats, NA (2007-08-30) ”Skarp pakistansk protest mot NA:s publicering” (2007-
11-08). 
75 Osignerad nyhetsartikel, Corren (TT) (2007-08-30) ”Pakistan fördömer blasfemisk bild” (2007-11-08).  
76 Osignerad nyhetsartikel, NA (2007-08-31) ”Docka av Reinfeldt brändes” (2007-11-08).  
77 Osignerad nyhetsartikel, NA (2007-09-16) ”Så ser hotet ut” (2007-11-08).   
78 Eriksson, Åke, NA, A.Erkman, TT (2007-09-16) ”50 000 dollar för mord på NA-chefen” (2007-11-08).   
79 Hedtjärn, Erik, DN (2007-08-24) ”Demonstration mot Muhammedhundarna” (2007-11-08).  
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Lars Hillersberg – och frågan om antisemitism 
 
Lars Hillersberg var en svensk konstnär och satiriker. Numera avlidne Hillersberg80 var en 

uppmärksammad konstnär: genom sina häcklande och provocerande teckningar skapade han 

gång på gång uppståndelse genom att testa gränserna för vad samhället och publiken tålde. 

1968 var han en av grundarna till tidningen PUSS, en tidskrift vars främsta syfte var att 

kritisera samtidens makthavare. Senare grundade Hillersberg även tidningen Gatskrikan. 

Grundtonen och åsikterna hos Lars Hillersberg var anarkistiska och vänsterbetonade, men 

konstnären drog sig inte för att håna de flesta politiska riktningar och samhällsfenomen. 

 

Lars Hillersberg anklagades under hela sin karriär för att vara antisemit. Detta med anledning 

av att somliga av hans teckningar illustrerade judar, med drag som traderade en antisemitisk 

bildtradition. Kritiken var hård när Lars Hillersberg lånade ut en teckning till Ahmed Ramis, 

Radio Islams grundare, bok Judisk häxprocess i Sverige. Teckningen prydde omslaget till 

Ramis bok och väckte stor uppståndelse på grund av det, för många uppfattade, antisemitiska 

motivet. Lars Hillersberg bad senare om ursäkt för sitt samröre med Ahmed Rami. Ahmed 

Rami själv blev 1989 dömd för hets mot folkgrupp i och med närradiostationen Radio Islam. 

 

Debatten kring den svenska konstnären var även het under 2000/2001, då regeringen 

beslutade att Hillersberg var kvalificerad att erhålla statlig konstnärslön: en garanterad 

årsinkomst på omkring 180 000 kronor.  Kärnan i debatten var regeringens beslut att tilldela 

erkännande till en misstänkt antisemit.   

 

På rekommendation av Bildkonstnärsfonden och Konstnärsnämnden beslutar regeringen om 

vilka konstnärer som ska erhålla garantilön. I fallet Hillersberg var fonden helt enig och då 

regeringen sällan ifrågasätter konstnärerna, klubbades beslutet om Lars Hillersbergs 

garantilön igenom81. Regeringsbeslutet blev offentligt och debatten blossade upp: Är det rätt 

att Lars Hillersberg, som anklagats för antisemitism och samarbetat med Ahmed Rami, 

erhåller statlig garantilön? 

 
                                                 
 
80 Lars Hillersberg avled 2004-11-06. 
81 Söderling, Fredrik, DN (2001-04-05) ”Hillersbergs satir okänd för de beslutande” (2007-11-19). 
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Dåvarande ordförande för Konstnärsnämnden, Lars Lönnroth, hade en central roll i beslutet 

och därmed även i debatten. Lönnroth sade sig inte haft en aning om att Lars Hillersbergs 

teckningar av vissa ansågs vara antisemitiska, inte heller att han samarbetat med Radio Islams 

Ahmed Rami. Lars Lönnroth försvarade beslutet med argumentet att varken 

Konstnärsnämnden eller Bildkonstnärsfonden har möjlighet att känna till en konstnärs hela 

karriär. Enligt en artikel i Dagens Nyheter uttalade Lars Lönnroth sig i frågan om Lars 

Hillersbergs garantilön skulle komma att dras in: ”Hillersberg måste ses i ett sammanhang. 

Han har ju också gjort teckningar i precis motsatt riktning, mot rasism.”82 

 

De inblandade beslutsfattarna åberopade även satirens mening i försvar till beslutet. 

Argumentet i denna fråga var sammanfattningsvis att beslutet fattades på konstnärliga grunder 

och att Lars Hillersberg ägnade sig åt satir, inte antisemitism. 

 

Lars Hillersberg valde själv att angripa den hätska debatten genom boken Hillersbergsfejden: 

Brottas med grisar, där han gick till angrepp mot de anklagelser om antisemitism som hörts 

genom åren. Främst kommenterade och angrep han debatten som fördes kring beviljandet av 

den statliga garantilönen. 

 

Lars Hillersberg har själv i alla år förnekat alla slags anklagelser om antisemitiska åsikter och 

istället levererat det smått notoriska uttalandet ”Jag hatar alla människor, inte bara judar”. 

Föregående citat publicerades på Svenska Dagbladets (SvD) ledarsida som ett svar från 

Hillersberg på frågan om han var antisemit. I en intervju förklarade Lars Hillersberg att 

fortsättningen på hans förklaring: ”[…] Det tillhör genren och det är viktigt i 

sammanhanget.”, hade klippts bort. På grund av detta, och SvD:s beskrivning av konstnären 

som ”antisemitisk nidtecknare”, anmälde Lars Hillersberg SvD till Justitiekanslern (JK). JK 

valde däremot att lämna ärendet utan åtgärd.83 

 

                                                 
 
82 Söderling, Fredrik, DN (2001-04-05) ”Hillersbergs satir okänd för de beslutande” (2007-11-19). 
83 Bäckstedt, Eva, SvD (2001-04-20) ”Konstnären Lars Hillersberg har anmält Svenska Dagbladet” (2008-04-
25). 
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Den rasistiska bilden och satirens tvetydighet 
 
De två aktuella debatterna bygger på publicerade och uppmärksammade bilder. Bilder som av 

vissa anses vara rasistiska, trångsynta eller elaka. Värt att förstå och uppmärksamma är att den 

rasistiska bilden har sin egen historia, tätt sammanlänkad med rasismens historia. Lars 

Hillersbergs konst klassas som satir och Lars Vilks rondellhund närmar sig även den satiren. 

Med detta som grund följer ett avsnitt som reder ut de främsta begreppen inom satiren och 

den rasistiska bildens historia. 

Den rasistiska bildens historia  
Likt Stefan Jonssons berättelse i Världen i vitögat84, vars innehåll redogjordes för under 

denna uppsats teoriavsnitt, resonerar Jan Nederveen Pieterse kring den socialt frambringade 

rasismen där tillhörigheten gör det möjligt att se och avbilda andra människor som olika, 

skrämmande, onaturliga osv. White on Black – Images of Africa and Blacks in Western 

Popular Culture85 tar sin början i eurocentrismens och västvärldens syn på den resterande 

världen, och då främst den vita människans syn och avbildande av den svarta människan.86 

Genom bland annat kolonialismen, imperialismen, missionärerna och kyrkan blev svarta en 

stereotyp bild av verkligheten, med fördomar, okunskap och ett visst mått av självhävdelse 

som grund. 

 

Den svarta människan som vilde, en barbar på okänd mark, var en bild som länge var naturlig. 

Från det att den vita människan först ”upptäckte” den svarta människan till det att slaveriet 

var som mest utbrett, utvecklades inte synsättet märkvärt. De avbildades som vildar, 

jämfördes med apor, hierarkiskt lågt stående människor, som tjänare, underdåniga eller som 

exotiska varelser. Först på 1900-talet kan vi se en vändning när de svarta människorna började 

uppskattas som underhållare, till skillnad från tidigare slavar eller tjänare. Här avbildades 

svarta på postrar och affischer, men inte sällan var huvudpersonen en vit människa sminkad 

till svart. Genomgående under historiens gång kan vissa attribut ses som framträdande, och 

det vare sig bilden var humoristisk eller med intentionen att vara naturtrogen. 

 

                                                 
 
84 Jonsson, Stefan, Världen i vitögat. Tre essäer om västerländsk kultur, Norstedts Förlag, Stockholm, 2005. 
85 Nederveen Pieterse, Jan, White on Black. Images of Africa and Blacks in Western Popular Culture, Yale 
University Press, New Haven and London, 1992. 
86 Ibid. s. 20. 
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Historien om avbildandet av den svarta människan kan liknas vid synen på många andra 

nationaliteter och religioner. Judar, indier och irländare är bara några av de folkslag som 

avbildats och setts som bland annat vildar eller andra stereotypa och rasistiska ”symboler”. 

  

Bildens makt är stor. Trots att den inte enväldigt kan ansvara och påverka människors åsikter 

är den ett verktyg för att föra fram åsikter och känslor. Jan Nederveen Pieterse menar att 

bilden är en stor del i representationen av ”annanhet”87, förenklade sinnebilder som föder 

stereotyper. Men bilden av ”de andra” eller ”annanheten” bör inte stå för sig själv och tolkas 

utifrån motivet, menar Pieterse.88 Bilden står i detta fall snarare för en representation av 

västvärldens kultur och synen på andra kulturer. Bilderna visar en ensidig bild, utan någon 

som helst information, och förstärker ett redan existerande maktförhållande.  

 

Denna korta genomgång av den rasistiska bilden visar först och främst att detta inte är något 

nytt fenomen. Som en förlängning av bilden, och aktuell i denna undersökning, är den 

satiriska bilden.  

Satir - träffsäker, rolig och elak 
Själva ordet satir har, enligt författaren till Finns det inga gränser? Om satir, massmedier och 

tryckfrihet89, ett tvetydigt ursprung. Å ena sidan sägs det komma från det latinska språket 

”satura”, vilket var en välkänd pyttipannaliknande rätt under romartiden. Å andra sidan kan 

det tänkas ha sitt ursprung hos de sinnliga hjälpredorna till guden Dionysos. I vilket fall kan 

satiren sammanfattas med orden elak, träffande och rolig. Detta enligt Ricki Neuman, 

journalist och författare till ovan nämnda referenslitteratur. I boken varvas intervjuer med 

diskussioner och reflektioner om vad satir är, hur den uppfattas och hur satirikern undviker 

åtal och andra följder med sina verk.90 

 

Neuman ställs tidigt inför det faktum att det inte bara är ordet satir som är svårtolkat. Skilda 

meningar märks även i förklaringarna om satirens mening och hur den uppfattas. Mixen av 

elakhet, träffsäkerhet och humor är enligt vissa en nidbild av verkligheten, i syfte att ge 

publiken något nytt i sammanhanget.91 Enligt andra, och däribland historikern och 

                                                 
 
87 Nederveen Pieterse, Jan, White on Black. Images of Africa and Blacks in Western Popular Culture, s. 225. 
88 Ibid. s. 233. 
89 Neuman, Ricki, Finns det inga gränser? Om satir, massmedier och tryckfrihet. 
90 Ibid. s. 12. 
91 Ibid. s. 12. 
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humorforskaren Dick Harrison, är satirikern snarare en figur i färd att samla och skapa 

gemenskap mellan sig själv och sin publik. Ett socialt syfte där kärnan är: Vi ser tillvaron på 

samma sätt. Dick Harrison förklarar sitt resonemang för Ricki Neuman med orden: ”Det är 

inte ens nödvändigt att den drabbade hör eller läser det som uttrycks. Hade satirikern varit 

genuint intresserad av förändring, då hade han istället blivit politiker”.92 Den tredje, och 

troligt är att det finns än fler synvinklar, menar att satirikern är en engagerad människa med 

viljan att förändra och uppmärksamma missförhållanden i samhället.93 

 

Staffan Berglind och Karin Ljuslinder, författare till Humor som samhällsmoral: Svenskar 

och invandrare på den svenska TV-humorns arena94, menar att det finns en fin gräns mellan 

satir och humor. Om satiren är humoristisk, skiljer sig de båda uttrycken åt så till vida att 

satiren uttrycker en kritik tillsammans med humorn, medan humorn lockar till skratt utan 

vidare intention.95 

 

Trots att vissa ser satirikern som en konstnär/författare med ovilja att förändra eller påverka, 

har satiren länge varit i blåsväder. I ett samtal mellan Ricki Neuman och Horace Engdahl 

(Svenska Akademiens ständige sekreterare), framkommer att det redan på 1700-talet höjdes 

röster om att satiren borde förbjudas. Detta skulle då bli aktuellt för den satir som behandlade 

igenkännbara personer96. Ett annat exempel är kommunisttiden i Polen, där satiren hyllades 

då den undkom censuren genom subtila betoningar och gester. Trots detta uppfattade dock 

allmänheten signalerna och budskapet, vilket i sin tur skapade en sammanhållning och 

gemenskap gentemot samhället.97  

 

Trots ett flertal uppmärksammade fall av satir genom tiderna har få upphovsmän dömts 

rättsligt för sina verk. Detta, som för vissa förmodligen kan ses som ett problem, diskuterar 

Hans-Gunnar Axberger i Finns det inga gränser?98 Det finns inga direkta prejudikat från 

svensk domstol hur satirens form ska behandlas. Satiren i sig är svårtolkad, och därigenom 

                                                 
 
92 Neuman, Ricki, Finns det inga gränser? Om satir, massmedier och tryckfrihet, s. 14. 
93 Ibid. 
94 Berglund, Staffan, Ljuslinder, Karin, Humor som samhällsmoral. Svenskar och invandrare på den svenska tv-
humorns arena, Studentlitteratur, Lund, 2004. 
95 Ibid. s. 21. 
96 Neuman, Ricki, Finns det inga gränser? Om satir, massmedier och tryckfrihet, s. 20. 
97 Ibid. s. 21. 
98 Ibid. s. 66. 
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blir även den rättsliga ställningen något förvirrad. Axberger menar att de generella gränserna 

för yttrandefriheten bör beaktas om en rättslig ställning för satir ens kan diskuteras.  

Lagen om yttrande- och tryckfrihet 
 
Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) och tryckfrihetsförordningen (TF): två viktiga grundpelare i 

Sveriges konstitution och en förutsättning för en fungerande demokrati. Det ska vara fritt för 

var och en att uttrycka sina åsikter och tankar, utan vidare inblandning av myndigheterna. 

Regeringsformen innehåller de övergripande bestämmelserna om medborgarens rätt i 

samhället, medan YGL och TF reglerar och möjliggör uttryck inom olika medieområden. De 

båda grundlagarna ger rätten att för medborgarna uttrycka åsikter och budskap inom såväl 

tryckt media som radio och tv. Tryckfrihetsförordningen reglerar tryckta medier och skrifter, 

det vill säga text och bild som framställts i tryckpress, medan Yttrandefrihetsgrundlagen 

behandlar yttrandefriheten i exempelvis radio, tv, film, fax, CD- och bandinspelningar.99  

I stort syftar yttrande- och tryckfriheten i Sverige till att ”säkerställa en fri åsiktsspridning, ett 

fritt meningsbyte samt en allsidig upplysning”.100 Dessa friheter ska ge medborgarna 

möjlighet att aktivt delta i samhällsutvecklingen genom politiskt och socialt engagemang. 

 

Hur likt en utopi denna korta förklaring än kan låta, finns sidor av grundlagarna som gör 

precis det motsatta. De hindrar även medborgaren från att helt fritt uttrycka sina åsikter. Vissa 

undantag i lagarna är nödvändiga för att skydda såväl medborgarna som samhället.101 

Grundlagarna syftar till att skydda den enskilde medborgaren gentemot statens och dess 

myndigheter, men ger inget skydd mot andra medborgare.  

 

Relevant för undersökningen i denna uppsats är just brottet eller tveksamheten kring brott 

inom yttrande- och tryckfriheten. Med rätten att uttrycka sig fritt följer många gånger 

upprörda känslor om vad som egentligen yttrats eller publicerats. Formen för uttrycket i 

undersökningen är satir, den kritiska och humoristiska teckningen. I uppsatsens aktuella fall 

uppfattas satiren av vissa som rasistisk, något som inom YGL och TF kan sägas falla inom 

ramen för hets mot folkgrupp. Då brottet hets mot folkgrupp i denna form strider mot 

                                                 
 
99 Nylander, Christina, Medierätt 1 – Yttrandefrihet och tryckfrihet i tryck, radio och tv, Studentlitteratur AB, 
2004, s. 17. 
100 Ibid. s.19. 
101 Ibid. s.8. 
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grundlagarna YGL och TF, behandlas och beslutas ärendet endast av den regeringsutsedde 

justitiekanslern (JK). 

 

Samhällets främsta vapen mot rasism och främlingsfientlighet är kriminaliseringen av hets 

mot folkgrupp. Brottet kan i korthet definieras som ett uttalande som innefattar hot eller 

missaktning mot en grupp människor med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt 

ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.102 Så långt allt gott. Problemet är att få fall av 

hets mot folkgrupp blir domstolsdömda, och därav finns få prejudikat att luta sig mot i 

framtida fall. Vad detta beror på har Svenska Helsingforskomittén för mänskliga rättigheter103 

undersökt genom att granska ett antal anmälningar för brottet hets mot folkgrupp. De 

konstaterar att en bråkdel av anmälningarna leder till åtal, samtidigt som förekomsten av 

hatpropaganda i samhället ökar.   

 

Det främsta problemet tycks vara justitiekanslerns ”ensamrätt” på tryck- och 

yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp. Till skillnad från allmän åklagare, som dömer efter 

brottsbalken, väcker justitiekanslern ytterst få fall av hets mot folkgrupp till åtal. Detta har i 

sin tur lett till en skillnad i brottsbalksbrottet och tryck- och yttrandefrihetsbrottet hets mot 

folkgrupp, med en brist på prejudicerande domslut som följd i det senare.104  

 

Att Justitiekanslern väcker så få åtal gällande brottet hets mot folkgrupp, anser Svenska 

Helsingforskomittén för mänskliga rättigheter, vara tolkningen av den så kallade 

instruktionen. Instruktionen är den tolkningsregel som finns i Tryckfrihetsförordningen och 

Yttrandefrihetsgrundlagen och som kan bli återhållande i JK:s beslut att väcka åtal. Syftet 

med regeln är att framhålla vikten av tryck- och yttrandefriheten och framhålla de 

konsekvenser som tolkningen av grundlagarna kan få för tryck- och yttrandefriheten. Det bör 

även tilläggas att instruktionen hellre ser att åtalade personer bli friade än fällda när tvivel i 

rättssak uppstår.105  

 

                                                 
 
102 Svenska Helsingforskomittén för mänskliga rättigheter, Hatets språk. Gränsen mellan hatpropaganda och 
yttrandefrihet, 2003, s. 83. 
103 Svenska Helsingforskomittén för mänskliga rättigheter, Hatets språk. Gränsen mellan hatpropaganda och 
yttrandefrihet. 
104 Ibid. s. 119. 
105 Ibid. s. 36. 
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Brottet hets mot folkgrupp är till synes problematiskt på grund av lagens tolkningar och få 

domar. När satir upprör och anmälan görs, är domen även där långt borta. Enligt Hans-Gunnar 

Axberger i Finns det inga gränser?106  är satiren svår att handskas rättsligt med. Detta främst 

på grund av att satiren ”[…] innehåller ett budskap – men inte det budskap den innehåller – 

och är i den meningen ett uttryck för den ädla konsten att skriva mellan raderna”.107 Med 

andra ord finns inget konkret för eventuell åklagare att hävda: Att utgå från det som 

uttryckligen sägs blir å ena sidan svårt, eftersom satiren ofta får fram sin mening med oerhört 

subtila, men träffsäkra, medel. Å andra sidan kan den underliggande meningen och syftet med 

satiren föras fram, vilket medför risken att motparten kan neka till framställningen av detta 

syfte. 

  

Satirens humor, vars ord och bild kan ha en förmåga att inte tas på allvar, gör den till ett slags 

kryphål i lagen. Detta vill säga, om intentionen finns att legitimera rasismen kan satiren 

utgöra ett medel att gömma sig bakom då rasistiska uttryck framförs. Liksom ovan nämnt 

problem med brottet hets mot folkgrupp, har åtskilliga fall av satirens form anmälts, men 

ytterst få, tagits upp i rättslig granskning. Vidare kan problemet med satirens syfte diskuteras.  

Satiren kan sägas vara den svages vapen mot makthavare, då den används i syfte att påverka, 

uppröra och skapa gemenskap mot orättvisor. Men då satiren främst är för den maktlöse att 

påverka makthavaren, kan dess mening verkligen rubriceras som hets mot folkgrupp? Eller är 

satiren till för slutna grupper av orättvist behandlade och upprörda människor med liknande 

åsikter? Det kan inte annat än konstateras att då satiriska bilder upprört som mest är i de fall 

de publicerats. Att använda satiren i syfte att ”slå mot de som redan ligger” är att trotsa genren 

i sig, med tanke på syftet att slå mot makthavarna. Är det detta som stör och upprör mest när 

det gäller satiren i denna undersökning? Vi kan inte annat än spekulera och diskutera. 

 

I analysdelen av denna uppsats är det de satiriska bilderna som från början dragit igång 

debatten. I debatten märks argument om hur dessa bilder bör tolkas, vilka intentioner 

konstnärerna haft och vilken ”sida” debattören i och med sina uttalanden väljer. Vissa 

debattörer utgår heller inte från att det är satir, utan ifrågasätter om bilderna ens kan räknas 

tillhöra denna konstform. 

 
 
106 Neuman, Ricki, Finns det inga gränser? Om satir, massmedier och tryckfrihet. 
107 Ibid. s. 72. 



ANALYS 
 

Lars Vilks 
 

När man studerar åsikterna och reflektionerna kring Lars Vilks rondellhund märker man snart 

att sammanhanget bilderna producerats i tycks oväsentligt och förbises helt som den grund 

diskussionen bör utgå ifrån. Ungefär som att bilderna producerats och tolkas i ett vakuum. 

Kanske beror detta på att Vilks syfte är mycket dubbelbottnat och avsikterna skiftar från ett 

offentligt framträdande till ett annat.  

 

På Vilks blogg går att utläsa att måltavlan för rondellhunden är konstvärldens representanter 

och kritiker samt deras uppfattningar. Dessa ska stå som bevis för gränsdragningarna för det 

tillåtna inom konsten108 Vilks vill kartlägga konstvärldens ideologiska grunder och dess 

fördomar 109 och avser även att visa hur toleransgränserna löper i konstvärlden.110 Vidare tar 

han sig an att bestrida påståendet att det inom konsten inte längre finns några gränser att 

överskrida. Genom att rondellhunden blev så starkt kontroversiell motbevisade Vilks detta 

påstående. Vilks ifrågasätter även varför islam särbehandlas som om de vore befriade för 

kränkande kritik111, varför kulturlivet är beskyddare av Islam112 samt berör även diskurserna 

yttrandefrihet i konsten113, frågor om religion, integration och demokratiska regler114. På ett 

mycket abstrakt plan beskriver han ”läget”:  

 
Saken handlar om hur man skall införa västerländska värderingar som global norm. 

Demokrati, jämställdhet, rätt till åsiktsfrihet och individuell utveckling etc.115 […] Så kan det 

ligga till när två kulturer möts. Men frågan är vilken som är starkast. Jag vill mena att saken 

redan är avgjord även om det kan ta tid att verkställa detaljerna. Den bildade medelklassen i 

väst bestämmer ordningen och kräver att andra kulturer skall överta dess värderingar. Det är 

svårt att tänka sig något annat. Demokrati, jämställdhet, yttrandefrihet. Det ger man inte 

upp.116 

                                                 
 
108 Vilks, Lars, hans blogg www.vilks.net, del 913. 
109 Ibid. del 912. 
110 Ibid. del 960. 
111 Ibid. del 909. 
112 Ibid. del 903. 
113 Ibid. del 909. 
114 Ibid. del 973. 
115 Ibid. del 906. 
116 Ibid. del 913. 
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Vilks försöker inte heller hymla med att hans konstnärliga existens är beroende av 

allmänhetens och medias uppmärksamhet. All uppmärksamhet är bra uppmärksamhet för en 

konstnär117 och drar sig inte för att utnyttja rondellhundsprojektet på vilket sätt han än 

behagar.118 

 

Yttrandefrihet eller yttrandefrihet? Det är det som är frågan. 
Sammantaget växer sig Lars Vilks syften till ett oändligt antal. På grund av eller trots detta är 

han i denna diskurs bland många debattörer marginaliserad, en biprodukt. Istället drar en av 

debattens huvudfigurer, Lars Ströman, oavkortade paralleller till den tidigare diskursen om 

Muhammedkarikatyrerna i Jyllands-Posten.  

 
Bakgrunden till att Lars Vilks fått svårigheter med att ställa ut sina teckningar är den så 

kallade karikatyrkrisen som Danmark råkade ut får i januari 2006. Det blev kravaller 

utanför ambassadbyggnader i muslimska länder. Mjölkjätten Arlas försäljning i den 

muslimska världen sjönk som en sten. Det blev diplomatiska förvecklingar. […] Självklart 

var det rätt av Danmark att hävda sin tryckfrihet. Men karikatyrerna var urusla. De hade 

likheter med antisemitiska teckningar som gjordes av pronazistiska tecknare under 30- och 

40-talen. […] Nu har några riktigt dåliga karikatyrer, publicerade i Danmark, lett till att den 

ena konsthallen efter den andra vägrat att ställa ut Lars Vilks tre teckningar. Det finns en 

rädsla för att något otrevligt ska hända.119 

 

Trots att Ströman själv menar att konst kan vara usel gör han i fallet med rondellhunden ingen 

estetiskt värdering av teckningen, men antyder att rondellhunden åtminstone inte är usel som 

karikatyrerna i Jyllands-Posten. Han drar därför slutsatsen att de tre konstutställningar som 

tackat nej till rondellhunden, begår oacceptabel självcensur när det i själva verket skulle 

kunna handla om smakdistinktion.120 Ströman sätter snart agendan för diskursen genom att 

hävda att det är yttrandefriheten som får stå tillbaka mot hot från religiösa grupper. 

 
Konstgallerier låter sig alltså skrämmas av ett diffust hot. De ger budskapet att det är lätt att 

skrämma till tystnad. […] Ett liberalt samhälle måste klara av att göra två saker samtidigt. 

Å ena sidan slå vakt om muslimers rätt till religionsfrihet och deras rätt att bygga moskéer. 

                                                 
 
117 Vilks, Lars, hans blogg www.vilks.net, del 913. 
118 Ibid. del 960. 
119 Ströman, Lars, NA (2007-08-19) ”Rätten att förlöjliga en religion” (2008-01-07). 
120 Ibid. 
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Å andra sidan är det också tillåtet att förlöjliga islams främsta symboler – liksom alla andra 

religioners symboler. Det finns ingen motsättning mellan dessa båda mål. Det är till och 

med så att de förutsätter varandra.121 

 

Kort efter Nerikes Allehandas publicering av rondellhunden återkommer Ströman oroad och 

med insikten att yttrandefriheten kan bli problematiskt om den hamnar i fel händer. Ströman 

citerar Sverigedemokraternas ordförande som precis som Ströman oroas över att 

yttrandefriheten riskerar att kvävas på grund av yttre hot. Dock försöker Ströman göra 

skillnad på yttrandefrihet och yttrandefrihet:122 

 
Vi publicerade teckningen i ett sammanhang - en artikel som diskuterade självcensur, rätten 

till religionsfrihet och rätten att vara oförskämd mot en religion. Vi står fortfarande för den 

publiceringen. Men det finns också risk för en motreaktion, som varken är demokratisk 

eller yttrandefrihetsvänlig. Vi kan få ”vänner” - som jag helst inte vill veta av. Vänner som 

gärna står upp för yttrandefriheten, när det handlar rätten att karikera muslimer och profeten 

Muhammed, men som knappast skulle stå på barrikaderna när det gäller muslimers 

rättigheter.123 

 

I och med detta uttalande drar även Ströman en gräns för vilka ”ämnen” som inryms i 

diskursen yttrandefrihet. Genom att eliminera ”vännerna” med främlingsfientlig agenda, 

menar han att yttrandefriheten hålls ren från rasistiska tendenser. Eftersom just rasism är en 

del av den mörka sidan av yttrandefriheten och genom att Ströman vägrar problematisera 

yttrandefriheten, kan han fortsättningsvis hävda total yttrandefrihet som kompromisslöst gott. 

Det vill säga, att Ströman som representant för en vanlig nyhetstidning som dessutom 

publicerar teckningen i ett sammanhang, kan skriva sig fri från rasistiska anklagelser. Medan 

det är högst troligt att ett främlingsfientligt parti som exempelvis Sverigedemokraterna, har en 

rasistisk agenda och med dessa vill Ströman inte likställas. 

 

Mohamed Omar, själv praktiserande muslim och chefredaktör för tidskriften Minaret, tycks 

illustrera och representera väldigt yttrandefrihetsvänliga åsikter. Att vara motståndare till att 

lösa konflikter med våld innebär nödvändigtvis inte att man måste acceptera allt som yttras i 

                                                 
 
121 Ströman, Lars, NA (2007-08-19) ”Rätten att förlöjliga en religion” (2008-01-07). 
122 Ibid. 
123 Ströman, Lars, NA (2007-08-29) ”Oron efter bildpublicering” (2008-01-07). 
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demokratins namn. Dock skulle Omars utsträckta hand kunna få den effekten att ett visst mått 

av tolerans även tillskrivs muslimer och att synen muslimen som rabiat förändras. 
 

Majoriteten av oss muslimer, precis som majoriteten av de icke-muslimska medborgarna, 

anser att hot och trakasserier är fullständigt förkastliga och oacceptabla. […] Respekt är inte 

något man kräver. Det är något man förtjänar. Respekt får vi genom att visa att vi tar 

demokratin på allvar och att vi vill lösa motsättningar genom dialog i normal samtalston. 

[…] Muslimer har självklart rätt att vara kritiska mot en utställning eller publicering. Men 

yttrandefriheten är grundlagsskyddad. Det vi kan diskutera är det etiska eller det 

omdömesgilla i varje enskilt fall. […] Muslimer måste visa att vi i egenskap av goda 

medborgare respekterar yttrandefriheten och demokratins spelregler.124 

 

Var god ta seden dit du kommer. Annars! 
Argument som är mycket pedagogiskt formulerade och illustrerar kärnan i yttrandefrihet är 

dessa två nedan. Oavsett vem man är, hur kan man argumentera emot detta? I det andra citatet 

betonas det kursiva. 

 
Rätten till religionsfrihet – och rätten att häda religioner hör ihop. De förutsätter varandra. 

Vad händer om en fundamentalistisk muslim vill uttrycka sin tro genom bildkonsten? Det 

blir uppenbarligen lätt att övertyga konstgallerier att de bilderna är olämpliga, att de kan 

leda till bråk. Så inskränkningen av Lars Vilks möjligheter att uttrycka sig, kan även att 

drabba muslimers rätt att yttra sig.125 

 
Lars Vilks teckning av Muhammed som rondellhund utmanar endast ett religiöst tabu. Den 

påstådda kränkningen handlar inte om en levande person. Man kan möjligen tala om en 

övertygelseskada. Den sekulära demokratin förutsätter ett fritt ifrågasättande av 

övertygelser. […] Men en sekulär demokrati kan inte reglera yttrandefriheten utifrån målet 

att undvika övertygelseskada. […] Och de som nu protesterar i den islamiska 

upprördhetens namn bör vara medvetna om att de kan göra detta endast i skydd av samma 

sekulära yttrandefrihet som de vill begränsa.126 

 

Nedan illustreras den mest svartvita synen på yttrandefrihetens problematik i hela debatten 

som förespråkar fundamental yttrandefrihet, åtminstone inom Sveriges gränser. Vid 

läsningen om bakgrunden av detta fall finner vi endast att det varit fredliga demonstrationer 
                                                 
 
124 Omar, Mohamed, SvD (2007-09-04) ”Muslimska ledare och imamer måste fördöma hot” (2008-01-07). 
125 Ströman, Lars, NA (2007-08-19) ”Rätten att förlöjliga en religion” (2008-01-07). 
126 Bauhn, Per, SvD (2007-09-18) ”Religiöst tabu får kränkas” (2008-01-07). 
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och protester i Sverige. Muslimer har i religionens namn protesterat mot den kränkning de 

menar att de utsatts för, vilket är helt lagligt och ter sig som en naturlig reaktion. Det är 

däremot i utlandet våldsamma protester brutit ut och även utifrån dödshoten kommit. Trots 

de civiliserade protesterna väljer skribenterna nedan att rikta hårda ord, mot muslimska 

svenskar. Dessa som kanske i grund och botten värderar yttrandefriheten lika högt som 

skribenterna men för den skull inte uppskattar att bli kränkta.  

 
Vad blir kvar av yttrandefriheten om de som ska försvara denna rättighet måste anpassa sig 

till känslorna hos dem som från första början är emot yttrandefrihet? […] Vi kan knappast 

påverka religiöst fundamentalistiska regimer på annat håll. Men vi kan tygla sådan 

fundamentalism i Sverige genom att tydligt markera att här är det den religiösa känsligheten 

som måste anpassa sig till den sekulära åsiktsfriheten, inte tvärtom.127 

 

Vi har rätt att säga och skriva vad vi vill. Det är det som är friheten. Man får vara dum, 

provokativ, infam och lättsinnig – allt ryms i dessa lagar som konstituerar den frie 

medborgaren. […] Tryck- och yttrandefriheten är den sekulära statens okränkbara helighet 

om jag nu får använda detta begrepp. De som invandrar till vårt land har att ta seden dit de 

kommit lika mycket som vi som besöker muslimska länder respekterar deras lagar hur 

mycket vi än i vårt hjärta ogillar dem. Våra muslimska svenskar valde friheten här före  

tvånget och förföljelsen i sina egna hemländer.128 

 

Birgitta Ohlsson, folkpartist, anser att en miljard av den svenska biståndsbudgeten bör gå till 

att främja yttrandefriheten, oberoende medier och pressfrihet som idag censureras och 

försvårar demokratiseringsprocessen i många länder. Hennes förslag är bland andra att med 

inspiration av amerikanska Voice of America, etablera en Radio Free Sweden för att sprida 

demokratipropaganda i ofria stater.129  

 
Att Irans, Egyptens och Pakistans regeringar försöker pressa den svenska regeringen att 

censurera svenska tidningar är helt oacceptabelt. Det är dessa länder som ska respektera 

yttrandefriheten, inte tvärtom. För liberaler är rätten att publicera, principen att fredligt 

kritisera och friheten att yttra sig fundamental. Men detta förutsätter samhällen där den 

enskilda individen tillåts att tycka, tänka och tro fritt.130  

 

                                                 
 
127 Bauhn, Per, SvD (2007-09-25) ”Muslimer måste förstå sekulär åsiktsfrihet” (2008-01-07). 
128 Torekull, Bertil, SvD (2007-09-25) ”Självcensur en smygande sjukdom” (2008-01-07). 
129 Ohlsson, Birgitta, DN (2007-09-11) ”Öronmärkt en miljard” (2008-01-13). 
130 Ibid.  
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Dessa båda citat tillskriver Sverige en självbild som är överlägsen ofria kulturers i egenskap av 

att vara en fri - demokratisk kultur. En förebild. Precis som Joan Scott beskriver att 

fransmännen med tvång ville ”befria” muslimerna från slöjan, finns även här tendenser att vilja 

påtvinga ”ofria” kulturer den egna statens sätt att se på världen. Demokrati är något gott, men 

vad vi här kan se är det överlägsna synsättet och viljan att rädda dem som inte bett om det. Ett 

slags civiliseringsprojekt. 

 
Mänskliga rättigheter, yttrande-, tryck- och- pressfrihet har byggt den svenska demokratin. 

[…] När dessa värden hotas så måste vi agera och försvara dem. Inte bara för vår egen skull 

utan för de hundratals miljoner människor runt om i världen som aldrig fått möjligheten att 

stava till ordet demokrati. […] Om vi i Sverige sviker vår egen yttrandefrihet genom att 

ägna oss åt självcensur och krypa till halvmånen inför islamister – vilken signal sänder vi 

då till alla dem som ser vårt land som ett föredöme?131 

 

Opponenterna 
Bortom förespråkarna för yttrandefrihet finner vi en mindre skara skribenter som ser bortom 

principen och månar om mänskliga värderingar och relationer och tar hänsyn till etiska och 

moraliska ställningstaganden. Johan Appelberg på SvD ifrågasätter handlingar där man 

avsiktligt väljer att göra andra människor illa genom provokation. Han medger att profeten 

Muhammed visserligen är död och själv inte kan skadas, men däremot de som anser att han är 

helig. Enligt Appelberg lär Vilks ha sagt att han med bilderna ville utforska Muhammed.132 

 
Men om det vore så, varför då inte studera Koranen eller läsa något ur den rikliga litteraturen 

om Mohammed? Om man vill diskutera Mohammed och islam finns det utmärkta möjligheter 

att göra detta utan att skada någon. Men Lars Vilks väljer att framställa bilder för att 

provocera andra.133 

 

Mats-Eric Nilsson redaktionschef på SvD talar istället och intressant nog om en omvänd 

tryckfrihet. Nilsson menar att publicera rondellhunden till att börja med är ett 

komplicerat beslut och inte heller en självklar publicering. Han hänvisar till DN där 

bilden återgavs i frimärksstorlek och på samma tidnings webb gick den inte alls att 

hitta.  

                                                 
 
131 Avci, Gulan, Expressen (2007-09-02) ”Sluta kryp för islamisterna” (2008-01-09). 
132 Appelberg, Johan, SvD (2007-09-17) ”Konstnärlig frihet som sårar” (2008-01-07). 
133 Ibid. 
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Trots nyhetsvärdet publicerades alltså rondellhunden aldrig i SvD. Nilsson tar starkt avstånd 

mot att visa en bild som innebär en sådan allvarlig kränkning mot många muslimer.134 

 
Att vi väljer bort vissa bilder är inget unikt. Sådana beslut fattas ständigt på en 

tidningsredaktion. Vi skulle exempelvis inte heller med automatik publicera grovt 

pornografiska bilder eller starkt förnedrande karikatyrer även om dessa hamnade i centrum 

för debatten. Det betyder inte alls att dessa bilder borde förbjudas. Bara att de inte ska 

tryckas i vår tidning. Detta är själva idén med att ha en ansvarig utgivare och grunden för 

den svenska tryckfriheten.135 

 

Pierre Schori, politiker och diplomat, placerar rondellhunden och Vilks syfte att ”vilja se hur 

långt man kan gå” i en vidare kontext, där bland andra författare och konstnärer i diktatoriska 

länder riskerat sitt liv för grundläggande rättigheter. Satt i denna kontext framstår Vilks som 

banal och motarbetar snarare dem som kämpar för åsiktsfrihet i muslimska länder.136 

 
Yttrandefriheten är grundlagsfäst i Sverige och ingen har krävt något annat. Men denna 

erövrade rätt måste i globaliseringens tidevarv paras med ett uns av ansvarstagande bortom 

den egna viljans och nyckernas domäner.137 

 

Även Thomas Anderberg ifrågasätter på vilka grunder Vilks porträtterar Muhammed. Han 

menar att konstens roll är att sätta invanda uppfattningar på spel och tvinga till nytänkande, 

vilket alltid kan motiveras utifrån yttrandefrihetens perspektiv. Dock måste man även ta 

hänsyn till ideologiska och etiska värden. Anderberg hänvisar till dåtidens 

upplysningstänkare, författare och konstnärer som haft en djupare avsikt, att ifrågasätta de 

tankemönster som påverkar såväl individen som samhället.138 

 
Man har visat samma allvar inför sitt uppdrag som de religiöst troende i sina 

grundhållningar. Man har velat visa på tanketämjandets faror, religionernas makt över 

känslorna och splittringen av samhället. Allvaret har varit stort, medkänslan lika stark som 

hos dem man velat kritisera. […]  

När Lars Vilks porträtterar Mohammed som rondellhund lyckas han med själva 

provokationen, men fastnar samtidigt i den konstnärliga diskursen. Det innebär att han för 

                                                 
 
134 Nilsson, Mats-Eric, Svd (2007-09-17) ”Varför publicerar inte SvD teckningen?” (2008-01-07). 
135 Ibid. 
136 Schori, Pierre, SvD (2007-09-21) ”Vilks vidgar inte åsiktsfriheten” (2008-01-07). 
137 Ibid.  
138 Anderberg, Thomas, DN (2007-09-25) ”Viktigt välja vapen” (2008-01-13). 
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upp ett problem på kartan, samtidigt som diskussionen fastnar där, kring yttrandefrihetens 

problematik. Det är svårt att se att dessa teckningar ska lyckas med något annat än att såra 

några troende och tvinga tryckfrihetens anhängare till ett pliktskyldigt försvar.139 

 

Som vi kan se står förespråkarna för yttrandefriheten fortfarande i majoritet och många 

skribenter uttrycker sig som att världen är svart eller vit och som att det är väst som har 

tolkningsföreträde till verkligheten. Idéhistorikern Ronny Ambjörnsson påminner oss om att 

det för vår egen kultur tog 200 år att bli tolerant mot test av yttrandefriheten och kanske 

kommer det att ta lika lång tid för muslimerna. Han menar även att om sådana test 

överhuvudtaget ska ha någon verkan så ska de inte sparka neråt på muslimernas bekostnad 

som i detta fall, utan inspireras av muslimerna själva i deras hemländer.140 

 

Ambjörnsson kritiserar även den principfasthet som försvararna av yttrandefrihet står benhårt 

fast vid. 

 
Och mot själva principen finns naturligtvis ingenting att invända. Men frågan är om det 

alltid är principer som skall åberopas. […] Är det klokt att alltid ställa principer mot 

varandra? Bör det inte finnas ett utrymme - mellan dessa principer - för förhandlingar, 

resonemang? Ibland är kanske rimlighet ett bättre ord än rättighet. Man kanske inte alltid, 

som en vördnadsvärd västerländsk filosof uttryckte det, skall handla så att ens handlande 

kan upphöjas till lag (skulle man gå omkring och känna sig som en lagtext skulle man till 

slut få problem med sin omgivning).141  

 

Den sekulära likgiltigheten 
Per Bauhn, professor i praktiskt filosofi, väljer att förklara sin syn på yttrandefriheten med ett 

uttalande av USA:s tredje president, Thomas Jefferson. 

 
Regeringens legitima maktutövning sträcker sig endast till att omfatta sådana handlingar 

som är skadliga för andra. Men det vållar mig ingen skada om min granne säger att det 

finns tjugo gudar, eller ingen Gud. Det varken plundrar mina fickor eller knäcker mitt ben. 

Detta är fortfarande den enda rimliga hållningen för en sekulär demokrati. Men det är en  

 

                                                 
 
139 Anderberg, Thomas, DN (2007-09-25) ”Viktigt välja vapen” (2008-01-13). 
140 Ambjörnsson, Ronny, DN (2007-09-11) ”Principryttare på hund” (2008-01-13). 
141 Ibid. 
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hållning som inte är acceptabel för religiösa fundamentalister.142 

 

För Bauhn är rondellhunden ingen konflikt att tala om eftersom det inte finns några muslimer 

som kränkts. Detta baserar han, som nämnts tidigare, på att kränkningen inte handlar om en 

levande person utan en övertygelseskada som innebär att muslimer anser att de skadas om 

andra människor i ord eller handling strider mot religionen. Men eftersom Vilks inte hänger ut 

någon levande person är ingen skada skedd. Skulle saken ändock handla om kränkning så är  

inte heller det något som man kan ta hänsyn till eftersom det alltid finns någon som känner sig 

kränkt över något. Exempelvis veganer på grund av köttindustrin, feminister av 

damunderkläder och kommunister av marknadssamhället.143 

 

I debatten verkar det emellanåt som att förespråkarna för yttrandefrihet använder 

yttrandefriheten som ett vapen mot hot om våld från fundamentalister. Hoten mot Vilks och 

journalister. Bauhn menar att den sekulära demokratin inte har något att förklara eller 

beskyllas för. 

 

Men vem är det som hotar samhällsfreden? Det är väl inte Vilks utan snarast de islamistiska 

fundamentalister som vill skära halsen av honom som hotar frid och fred i samhället. Och 

märk väl, det är just denna oförsonlighet i religionsfrågor, inte den sekulära likgiltigheten 

för helighet, som håller igång det sekteristiska mördandet i Irak och på många andra håll i 

världen.144 
 

I en kolumn i SvD frikänner även Lars Adaktusson Vilks och tillika hans nyttjande av 

yttrandefriheten från anklagelser om att vara upphovet till upproren i Mellanöstern. 

Adaktusson menar att sättet vi ska förstå reaktionerna i Mellanöstern är följande: Allting som 

händer i en diktatur sker med säkerhetstjänstens vetskap. Därmed är de styrande intet 

oskyldiga när utländska ambassader vandaliseras. Det finns starka krafter som medvetet vill 

öka motsättningarna mellan islam och väst och utnyttjar människors oro och känslan av att 

vara kränkt för egna politiska syften.145 

 

                                                 
 
142 Bauhn, Per, Svd (2007-09-18) ”Religiöst tabu får kränkas” (2008-01-07). 
143 Ibid.  
144 Bauhn, Per, Svd (2007-09-18) ”Religiöst tabu får kränkas” (2008-01-07). 
145 Adaktusson, Lars, Svd (2007-09-26) ”Okritisk syn på islam gynnar extremister” (2008-01-07). 
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Dixie Eriksson, kulturchef på NA är målande och dramatisk i sina beskrivningar av kampen 

mellan ”vi” och ”dem”. För att beskriva de andra nämner hon exempelvis attentaten mot 

World Trade Center 11 september 2001, hur de förgiftat omvärlden med skräckens virus, 

oreda och kaos, mördande, hur de eliminerar motståndare med nack- eller munskott.146 Som 

kontrast till barbarerna beskriver hon istället vad sanna demokrater får kämpa sig igenom 

dagligen för att behålla sin rätt att yttra sig. 

 
Terrornätverket al-Quaida och deras andliga kusiner vill strypa vår tillit till varandra. Den 

tysta inre mänskliga värmekälla som möjliggör att vi kan göra affärer och som ligger bakom 

drömmen om demokrati. Att vi faktiskt kan lösa våra mellanhavanden och livets alla små och 

stora konflikter genom samförstånd och debatt. Där vi måste ge och ta för att sakta men säkert 

försöka – ibland med bakslag – skapa så drägliga liv som möjligt för alla människor. En 

oändlig process som kräver kunnande, vardagsseghet och ett envist fasthållande vid 

demokratins principer. En politisk vandring full av fallgropar och delade meningar som 

knappast är ägnad att väcka himlastormande lyckokänslor. Men den enda möjliga för 

praktiserande demokrater.147 

 

Kurragömma i fantasislottet 
Vi ska för en stund lämna den överhängande diskursen om yttrandefrihet bakom oss och 

återgå till den faktiska bilden av rondellhunden och konstnärens roll. Vid sidan om 

yttrandefriheten löper även en parallell diskurs som talar om konstnärlig frihet och 

konstnärliga anspråk. Inte heller i denna diskussion är det många som försöker förstå sig på 

Vilks syften med att rita rondellhunden, utan formulerar snarare nya frågeställningar till 

bildens tillkomst. Här försöker somliga skribenterna istället placera konstnären i ett 

sammanhang eller konstnärlig tradition för att förstå var han härstammar ifrån. Det är främst 

de ”vetare” som står på Vilks sida som med vetskapen vilken tradition han härstammar ifrån, 

befriar honom från rasistiska anklagelser. Per Gudmundsson, ledarskribent på SvD skriver: 

 
Tilltaget att porträttera Muhammed är inte någon lågbrynt eller rasistisk provokation. Lars 

Vilks är professor emeritus i konstteori och i sin konstnärliga gärning har han 

återkommande utforskat frågeställningar om konstens plats i det offentliga. I och med 

                                                 
 
146 Eriksson, Dixie, NA (2007-09-17) ”Skarpt läge för det fria ordet” (2008-01-07). 
147 Ibid. 
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refuseringarna har Vilks blottlagt en självpåtagen censur och en ideologisk likriktning inom 

kulturvärlden och ritat ut på kartan exakt var gränsen går. Den är snävt dragen.148 

 

Per Gudmundsson väljer även att göra en mycket selektiv bedömning av vilka bilder som bör 

räknas som ”hetsande” eller ej, när han drar likhetstecken mellan historiskt omoraliska 

nidbilder med karikatyrerna i Jyllands-Posten, men oskyldigförklarar rondellhunden.  
 

Det hade varit möjligt att överträda alla moraliska gränser och göra riktigt hetsande 

antimuslimska och islamofobiska teckningar. Historien är full av dumma stereotyper om 

blodtörstiga muslimer. Jyllands-Postens karikatörer anspelade på några av dem, varför få 

tyckte att danskarnas publiceringar kunde ses som något annat än osmakliga och rotade i en 

antiarabisk tradition. Vilks bilder är inte sådana. Hade konstnären inte uttryckligen skrivit 

att de föreställer Muhammed hade få sett det – och en rondellhund är inte en verklig.149 

 

Ännu en gång bygger en skribent sina argument på den tidigare diskursen om Jyllands-

Posten. Därigenom tillförs inga nya dimensioner till debatten där rondellhunden skulle kunna 

sättas i ett nytt sammanhang, ett nytt ljus. Därmed cementeras diskursen fast. 

 
Kulturskribenten Ulrika Stahre och Jan Guillou krönikör, båda på Aftonbladet, delar 
också förståelsen av kontexten rondellhunden tillblivit i: 
 

Exakt vad Vilks vill, vad han karikerar och kommenterar - fenomenet rondellhund, det danska 
Muhammeddebaclet efter Jyllands-Postens publiceringar - är inte helt lätt att förstå. Man 
tänker sig naivt att det måste finnas någon annan tanke än ett test av yttrandefriheten. Men i 
Vilks fall är det knappast så. Hans konstnärskap har gått ut på att frilägga demokratiska 
brister, ofta genom att ställa sig över konstruktioner som kvalitet och angelägenhet. […] Vilks 
karikatyrer har knappast tillkommit i ett underläge. Deras syfte tycks ett och odelbart, 
nämligen att pröva om en konstnär alltid ska kunna visa sin konst.150 

 

Som synes är detta en usel teckning. Konstskolan Gerlesborg och hembygdsgården i 

Värmland borde inte ha tvekat att refusera bilden på rent konstnärliga grunder. Hans 

konstnärskap är som framgår rent tekniskt begränsat. Men konst är för Lars Vilks något 

utanför själva bilden. Bygger man exempelvis ett fantasislott av vrakdelar på allmän mark så 

är konsten inte den estetiska njutningen av vrakdelarna, utan det förlopp som byråkrater och 

jurister sätter igång. Det är den dynamiken som utgör konstverket för Lars Vilks.151 

                                                 
 
148 Gudmundsson, Per, SvD (2007-08-15) ”Låt inte konsten tystas av hot” (2008-01-07). 
149 Ibid. 
150 Stahre, Ulrika, Aftonbladet (2007-08-15) ”En hund begraven” (2008-01-09). 
151 Guillou, Jan, Aftonbladet (2007-08-20) ”De går i Vilks fälla” (2008-01-09).   
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Det är intressant att se att de skribenter som är någorlunda bevandrade inom konsten lyckas 

avgränsa debatten från att innefatta ett nät av diskurser, där rätten eller orätten till 

yttrandefrihet är i ständig fokus, till att låta rondellhunden vara konstens ensak. Det vill säga 

att skribenterna värderar rondellhunden utefter konstnärlig tradition, kvalitet och kontext och 

blandar inte in politik och religion. Och detta är ju i enlighet med huvuddelen av Vilks syfte, 

att testa gränserna för vad konstvärldens representanter tolererar. I ett större perspektiv 

kommer även dessa gränser att vara nödvändiga att diskutera i ett yttrandefrihetsperspektiv, 

men i denna debatt låter man inte rondellhunden växa till en internationell angelägenhet.  

 

När man som ovan låter konstnärens ursprung ligga till grund för slutsatser istället för att låta 

diskursen ensidigt färgas av händelserna kring Jyllands-Posten, och infogar detta i diskursen 

om yttrandefrihet, kan vi se att diskursen förändras. För när Lars Vilks nekas att ställa ut sina 

Muhammedobjekt drar ju Ströman oavkortade referenser till det internationella kaoset kring 

karikatyrerna i Jyllands-Posten. Genom att sätta agendan för debatten genom att gå 

händelserna i förväg etableras en diskurs om yttrandefrihet som får stora proportioner. För 

faktum är att anledningen till att de tolv karikatyrerna i Jyllands-Posten överhuvudtaget 

väckte så starka reaktioner är att det i dansk politik under ett flertal år funnits 

främlingsfientliga aktörer. För muslimer i Danmark spädde teckningarna på den ökande 

intoleransen mot muslimer.152 Denna översättning mellan Lars Vilks och svensk politik går 

inte att göra på samma sätt i Sverige och debatten skulle från början kunnat begränsas till 

ovan – till konstens roll som samhällskritiker. 

 

Inte heller Dan Jönsson på DN är förvånad över Vilks utspel för även han är medveten om de 

sätt på vilka Lars Vilks utmärker sig, och det är genom ironi och konsekvens. 

 
Att Lars Vilks ritar Muhammedhundar och judesuggor betyder inte att Lars Vilks anser 

Muhammed vara löjlig eller judar svin. Det behöver inte ens betyda att han anser att den 

sortens bilder bör få förekomma. Snarare använder han sin konst för att sätta käppar i 

konstmaskineriets hjul. Liksom han tidigare lekt kurragömma med de världsliga 

myndigheterna i Höganäs låter han nu konstens och kulturlivets aktörer själva demonstrera 

ihåligheten i sina ultraliberala fraser om att överskrida gränser och tabun.153 

                                                 
 
152 Ströman, Lars, NA (2007-08-19) ”Rätten att förlöjliga en religion” (2008-01-07). 
153 Jönsson, Dan, DN (2007-08-24) ”Käpp i konsthjulet” (2008-01-13). 
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Bara ett hånflin 
På tal om tabun. Ingmarie Froman på SvD väljer istället att infoga rondellhunden i ett 

historiskt och religiöst perspektiv, som till skillnad från ovan får en anklagande effekt och 

talar för att Vilks härstammar från en tradition av rasistisk bildkonst. Froman menar att Vilks 

gjort att simpelt jobb när han kränker troende människors känslor för något lättare finns inte. 

Simpelt är det också då teckningarna (förutom rondellhunden finns även en teckning där 

Muhammed apporterar ett bälte med dynamit) enbart riktar sig mot islam. Froman menar att 

Vilks ifrågasätter muslimerna i egenskap av att vara muslimer och att de har en profet som 

anses vara helig.154 

 

Då Vilks på sin hemsida lär ha påstått ”att hans teckningar ingår i en västlig tradition som 

ifrågasätter föreställningar om helighet”, utmanar Froman honom och föreslår då att han ska 

rita en modern judesugga i samma tradition. Judesuggan är en antijudisk karikatyr från 

medeltiden som ofta visar hur judar diar en sugga och äter hennes avföring.155 Vilks är inte 

sen att publicera en judesugga på sin blogg. Ingmarie Froman replikerar: 

 
Det kunde vara dags att också fråga sig varför en konstnär väljer att avhumanisera en 

religion han påstår sig vilja kritisera. Det är ju inte kritik, bara ett hånflin. Att framställa 

Muhammed som ett djur är inte så oskyldigt som det kan verka, utan bottnar i en 

månghundraårig tradition av förakt för andra religioner. Den medeltida judesuggan är ett 

särdeles kusligt exempel, och att konstnärer idag vill bygga vidare på den traditionen är 

olustigt.156 

 

Diskursen förändras plötsligt när allt fler skribenter börjar ifrågasätta Vilks motiv. 

Diskursernas överlappning gör att vi återigen börjar närma oss diskursen om yttrandefrihet. 

Johan Appelberg på SvD och Mohamed Omar på Expressen tar debatten vidare, men talar 

varken om Jyllands-Posten, historia eller explicit yttrandefrihet utan istället moraliska, etiska 

och medmänskliga aspekter. Här överlappas de redan existerande diskurserna av ännu en. 

 

Enligt Appelberg lär Vilks ha sagt att han med bilderna ville utforska Muhammed. Han anser 

att provaktionen som sårar många muslimer är onödig och att Vilks istället kunde ha studerat 

Koranen eller annan litteratur om Muhammed. Appelberg och ett antal skribenter är överens 

                                                 
 
154 Froman, Ingmarie, SvD (2007-08-21) ”Vilks hundteckningar plockar enkla poänger” (2008-01-07). 
155 Ibid. 
156 Froman, Ingmarie, SvD (2007-08-30) ”Av kritiken blir ett hånflin” (2008-01-07). 
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om att en refusering av en bild inte alls behöver ha något med yttrandefrihet att göra. En 

konstnär har inte automatisk rätt att få sitt verk offentliggjort.157 

 

Mohamed Omar är själv muslim. Även om han stödjer censureringen av rondellhunden på 

grund av säkerhetsaspekten så är han en benhård försvarare av den konstnärliga friheten. Han 

påtalar dock de oskrivna reglernas gränser inom konsten. Exempelvis att det inte är tillåtet att 

skriva en hyllningsdikt till Hitler.158 

 
Juridiskt sett kan detta vara möjligt. Men etiskt och publicistiskt kan det erbjuda vissa 

svårigheter. Jag tror inte heller att den totala yttrandefriheten är möjlig att genomföra. 

Principiellt, ja, men i praktiken, nej. Det kommer alltid att finnas fog för överväganden, 

kompromisser, naggningar i kanten. Huvudfrågan rör snarare Vilks frihet att kränka mig 

och andra muslimer. Hans frihet att häda. Hans frihet att vara egotrippad och 

exhibitionistisk. Den friheten försvarar jag helt och fullt. 159 

 

Omar talar vördnadsfullt om profeten, hur han är heligare än änglar och helgon. Det finns inget 

kärare för honom än profeten och han medger att rondellhunden kränkte honom. Samtidigt 

visar han stor ödmjukhet inför Vilks oförstånd och okunskap. Han menar att ljuset man måste 

se rondellhunden i är att den är skapad av en man som ”befinner sig utanför denna magiska sfär 

av kärlek” och aldrig kan dela muslimers känslor inför profeten Muhammed.160 

 

                                                 
 
157 Appelberg, Johan, Svd (2007-08-17) ”Konstnärlig frihet som sårar” (2008-01-07). 
158 Mohamed, Omar, Expressen (2007-07-29) ”Jag försvarar Vilks rätt att kränka mig” (2008-01-09). 
159 Mohamed, Omar, Expressen (2007-07-29) ”Jag försvarar Vilks rätt att kränka mig” (2008-01-09). 
160 Ibid. 
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Lars Hillersberg 
 

Debatten kring Lars Hillersbergs konstnärskap och underliggande motiv till de satiriska 

bilderna, koncentreras i denna undersökning till diskussionen kring regeringens beslut att 

tilldela konstnären statlig garantilön. Debatten kring Lars Hillersbergs konst blossade upp och 

fick stort utrymme på svenska ledar- och kultursidor under en tid. Huvudfrågan kan sägas 

vara regeringen och konstnärsnämndens rätt att tilldela Lars Hillersberg garantilön, men 

denna diskussion innefattar frågan om Lars Hillersbergs mening med bilderna. Antisemit eller 

ej? Men lika mycket tas frågan upp om debattörerna är antisemiter. En stämpling och något 

som skulle kunna kallas, smutskastning pågår mellan debattörerna under meningsutbytet. 

 

Lars Hillersbergs syfte har i hans egna ord aldrig varit direkt uttalat, men förnekade gång på 

gång att han skulle vara antisemit. Som tidigare nämnts i bakgrunden, sade sig Hillersberg 

inte ha mer emot judar än andra människor. Trots denna avsaknad av syfte, står två läger att 

finna i debatten: de som anser att Hillersberg är antisemit, och de som anser att han inte är det. 

Det som kan sägas mest framträdande är att debattörerna inte nämnvärt ägnar sig åt att ta reda 

på varför Lars Hillersberg ägnat sig åt denna sorts konstform, utan endast konstaterar hans 

”läggning” för att sedan gå vidare och anklaga de motsägande debattörerna för att vara 

antingen eller. 

 

Den tystlåtna debatten 
Trots att debatten upprörde och störde, kan den sammanfattas som aningen tyst i 

sammanhanget. En rädsla hos debattörerna att uttrycka sig personligen kring Hillersbergs och 

dennes konst märks väl, trots att innehållet pekar mot ett tydligt ställningstagande. Denna 

tystnad skulle kunna jämställas med en feghet. En feghet som debattörerna främst skyller 

regeringen för. Regeringens och konstnärsnämndens, med dess dåvarande ordförande Lars 

Lönnroth i spetsen, beskylls för att ha tagit ett tveksamt beslut och att i debatten inte kunna 

förklara och stå för detta beslut.  Denna åsikt syns först och främst i Dagens Nyheters (DN) 

leda –och debattartiklar, den tidning som av andra debattörer sägs vara den främsta aktören i 

debatten. Enligt en osignerad ledare i Expressen har däremot DN:s kultursidor intagit en 

ställning av försiktig och tvehågsen motståndare till anklagelserna: ”DN:s kultursida, där 

 48



debatten förts, har intagit en skenbart neutral hållning, men med ingresser och rubriker visar 

tidningen att det handlar om tveksamma anklagelser”161.  

 

DN är den tidning som, vid första anblicken, tycks kämpa mest i debatten. De publicerar en 

mängd artiklar och framför viss stark kritik mot regeringens beslut, med förklaringen att Lars 

Hillersbergs alster är antisemitiska. Men föregående citat är ett lysande exempel på de två 

”stridande” diskurserna i denna debatt: konsten vs. politiken. Exemplet visar även på 

motsättningar inom en och samma dagstidning. Kulturskribenterna som (någorlunda eller 

professionellt) är bevandrade i konsten tycks bortse från den politiska och religiösa 

problematiken: att Hillersberg faktiskt upprört med sina alster. Ledarskribenterna, å andra 

sidan, koncentrerar sina argument på just politiken. Trots denna iakttagelse är den politiska 

diskursen mest framträdande i debatten. 

 

Debatten koncentreras alltså i Lars Hillersbergs fall till en politisk diskurs. Det blir en fråga 

om vad som är rätt och fel i politiska sammanhang, men framförallt den tystnad som 

uppenbarligen uppstår hos politiker när känsliga frågor tas upp. Det blir ett partipolitiskt 

gnabb där just de partipolitiska åsikterna och ställningstagandena ifrågasätts. Märk väl att när 

det talas om partiernas ställningstaganden skyr debattörerna inte att stå för egna, eller andras, 

ställningstaganden. Partipolitiken blir till en sköld och en ursäkt för eventuella personliga 

åsikter: debattören ställer sig bakom ”sitt” partis åsikter. I detta fall blir citatet från Peter 

Wolodarskis ledare i DN en slags sammanfattning av Wolodarskis syn på debatten som 

helhet. I ledaren framställs debatten som svart och vit, en kort sammanfattning av rösterna 

som följs av debattörens egen åsikt om dessa: ”Och varför tiger så många inom kulturvänstern 

om Hillersbergs antisemitism? Om de inte ser antisemitismen i teckningarna nu, när ska de då 

se den?”162  

 

Vart tog Hillersberg vägen? 
Det som blir tydligt i diskussionen är att debattörernas åsikter står högre än Hillersbergs 

åsikter. Det blir inte en fråga och diskussion om Lars Hillersberg är antisemit, utan snarare 

vänds debattörernas argument om detta ut och in. Ur ett utomstående perspektiv, som i denna 

analys, tycks det egentliga problemet försvinna. Lars Hillersbergs ståndpunkt, och de 
                                                 
 
161 Osignerad ledare, Expressen (2001-03-19) ”En dålig satir” (2007-11-19). 
162 Wolodarski, Peter, DN (20001-04-25) ”Perssons trovärdighet står på spel” (2007-11-19). 
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eventuella följderna av denna, ligger i bakgrunden. Det är debattören som stämplas som god 

eller ond, antisemit eller inte: 

 
Att jag inte skrivit den här artikeln tidigare beror helt enkelt på att jag har dragit mig för 

det: den som tar Lars Hillersberg i försvar kan räkna med att bli utpekad som antisemit, 

framför allt i Sveriges största morgontidning, Dagens Nyheter163 

 

I Håkan Jaenssons, Aftonbladets dåvarande kulturchef, text står motreaktionerna på rad. DN:s 

debatt liknas vid en hetsjakt på en konstnär som inte får komma till tals. Jaensson kallar Lars 

Hillersbergs drag, att sälja en teckning till Ahmed Rami, korkat och anser att konstnären inte 

hyser några antisemitiska värderingar. Denna replik nästintill hånas i en efterföljande artikel 

av DN, men det mest intressanta i Jaenssons text är följande: 

 
Mycket av det han gör är, av olika anledningar, omöjligt att publicera i till exempel 

Aftonbladet: det är roligt men alltför plumpt – eller också är det bara plumpt. Men ibland 

träffar han alldeles rätt i sin hämningslöshet och då är han en av de sanningssägarna som 

det här välkammade landet så väl behöver.164 

 

Här motsäger Jaenssons personliga ståndpunkt den professionella, Aftonbladets, 

ståndpunkten. Det tvingar Jaensson att hävda en annan variant av sin personliga åsikt: att Lars 

Hillersberg inte är någon antisemit och att anklagelserna om detta är fel. I det citerade stycket 

lyser det där välkammade landet genom. Jaensson må tycka att Lars Hillersberg är en god 

konstnär utan antisemitiska åsikter, men vågar inte till fullo säga sig stå för konstnärens alster 

då han inte skulle kunna publicera dem på Aftonbladets kultursidor. En nödutgång, som utgörs 

av tidningens policy, som kanske även kan få Jaensson att undslippa epitetet antisemit. 

 

Debattens ledande argument och mål sammanfattas väl av Aftonbladets kolumnist, Jan 

Guillou:  

 
Jag vet bara att dessa bilder nu för femtielfte gången är uppe till fördömande. Debatten 

syftar inte till klarhet utan bara till att få öronmärka nya antisemiter bland dem som 

försvarat Hillersbergs rätt till stipendium.165 

                                                 
 
163 Jaensson, Håkan, Aftonbladet (2001-04-16) ”Hetsjakt på en konstnär” (2007-11-19). 
164 Ibid. 
165 Guillou, Jan, Aftonbladet (2001-04-16) ”Så tystas kritik mot israelisk apartheid” (2007-11-19). 
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Överlag undviker debattörerna de omkringliggande diskurserna som faktiskt rör denna fråga: 

Yttrandefriheten och konsten. Visst diskuteras Lars Hillersberg inom dessa termer, vilket 

redogörs för i nästkommande analysavsnitt, men de starkaste argumenten inom området lyser 

med sin frånvaro. Det debattörerna istället ägnar sig åt är att reda ut frågan om antisemitism. 

Det kan tyckas lämpligt och nödvändigt, i en diskussion som rör en konstnär som 

uppenbarligen lever på att tänja på gränser, att ifrågasätta och problematisera om rasismen i 

detta fall går hand i hand med yttrandefrihetens gränser och konstens möjligheter och 

begränsningar. Uppfattningen blir, av debattörernas argumenterande, att antisemitismen är 

tabubelagd och skrämmande. Något som ogärna diskuteras innan man tydligt erkänt sig som 

motståndare till antisemitismen. Om någon väljer att uttala sig om det konstnärliga i 

Hillersbergs verk, blir denne till antisemit. Om någon tar upp argumentet att Hillersberg även 

häcklat andra, inte bara judar och judendomen, blir även denne debattör stämplad som 

antisemit. 

 

Skällsord och lovord 
Satir är ett tydligt, men tvetydigt, ord som återkommer i argumentationen kring Lars 

Hillersberg. Satiren blir å ena sidan en möjlighet och kryphål till rasism, å andra sidan en ädel 

konstform för de svaga. Hur satiren tolkas av debattörerna är i debatten uppdelad i just dessa 

två läger, för och emot. Satiren växlar mellan att antingen vara ett uttryck för en ädel konstart, 

till en benämning för nazistisk propaganda. 

 
Hitlers propagandamaskineri var effektivt. Den våldsamma antisemitismen uttrycktes bland 

annat genom grova karikatyrer av judar i det nazistiska organet Der Stürmer. Bilderna i den 

tidningen var en viktig del i den nazistiska hjärntvätten. Men det var inte bara tyskarna som 

fann nöje i att läsa Der Stürmer; på somliga håll i Sverige, till exempel på Aftonbladets 

redaktion, tyckte man också att nazisternas ”satir” var rolig läsning. Några år och sex 

miljoner mördade judar senare var ”satiren” inte lika kul längre; många ville inte kännas 

vid vad de hade läst. 166 

 

Märk väl att debattören sätter ordet satir inom citationstecken. I detta sammanhang blir 

Hillersbergs konstform långt från legitim i sammanhanget, utan fungerar snarare som ett 

                                                 
 
166 Osignerad ledare, Expressen (2001-04-11) ”Ingen rolig historia” (2007-11-19). 
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skällsord. Men skällsordet blir till lovord när det kommer till den andra sidans argument. 

Satiren blir till en legitimering, förklaring, ursäkt eller en självklarhet i uttrycket till Lars 

Hillersbergs försvar. I försvararnas ögon är satiren en konstform, trots att den till och från kan 

vara plump. I denna diskussion är det endast försvararna som även kallar honom satiriker. 

Andra kommentarer och epitet har en betydligt mer syrlig ton. Expressens kulturskribent, 

Peter Cornell, befinner sig i mellanlandet, där han förstår och ser debatten som viktig, men 

där han samtidigt inte vill svärta ner Hillersbergs rykte:  

 
[…] i sina goda stunder är han nämligen en sällsynt vass satiriker och en betydande målare 

och i de egenskaperna är han en viktig del av det svenska 60- och 70-talet167. 

 

Där konsten nämns, skiljer sig lägren. De annars så eniga tidningarna (ifråga om politisk 

inriktning, men även i diskussionen kring Lars Hillersberg) går åt motsatt håll när frågan 

väcks om Hillersbergs verk är antisemitiska. Ledarskribenterna tvekar inte att uttrycka kritik 

mot konsten, att de tolkar den som klart antisemitisk osv. När kulturskribenterna tar till orda, 

undviker de gärna frågan om rasism. Detta är att generalisera något, men överlag undviker 

”den politiska sidan” att tala om konstens roll och hur den bör tolkas, medan ”den kulturella 

sidan” koncentrerar diskussionen kring allt som inte rör konstens roll och yttrandefriheten. 

Uppdelningen kan ses som att diskurserna ”krockar” och argumenten från var sida har därför 

lätt att undvika, eller svårt att inse, den andra diskursiva verkligheten: nämligen debatten i sig 

och smutskastningen som pågår.  

 

Den skribent som någorlunda lugnt och sansat förklarar för sin omgivning att svenskarna 

faktiskt är belönade med något som kallas yttrandefrihet, är Lennart Kollmats, folkpartist och 

ledamot i riksdagens kulturutskott:  

 
Som politiker från folkpartiet vill jag naturligtvis värna vår yttrandefrihet och den 

konstnärliga friheten. Det finns situationer, där yttrandefriheten ställs mot principen om alla 

människors lika värde. Min åsikt är att den senare måste få väga tyngre. Vi har i Sverige på 

ett demokratiskt sätt uppsatt gränser för vår yttrandefrihet. Dit hör hets mot folkgrupp.168   

  

                                                 
 
167 Cornell, Peter, Expressen (2001-04-10) ”Beslutet är fattat” (2007-11-19). 
168 Kollmats, Lennart, DN (2001-03-31) ”Hillersberg bör fråntas livsinkomst” (2007-11-19). 
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Detta uttalande och angripande sticker ut i den annars likriktade debatten. Kollmats 

ifrågasätter konstens gränser, yttrandefrihetens gränser och trots att han inte vidare sätter ned 

foten, är han en av få som nämner begreppet och lagbrottet ”hets mot folkgrupp”. Att politik, 

yttrandefrihet, mänskliga värden och konst nämns i ett och samma resonemang kan alltså ses 

till ovanligheterna i denna debatt.  

 

Kultureliten koketterar 
 

Kanske skulle fler konstkritiker protestera om det var konstens frihet som stod på spel – 

och inte kulturelitens lojaliteter med makten. Om det inte i åratal varit karriärsmart och 

politiskt korrekt att förfasa sig över den småborgerliga rasismen i Frankrike och Österrike, 

men varken se eller höra när stipendiebelönade svenska författare och konstnärer sin fått 

några glas för mycket börjar låta som Ramis hemsida.169 

 

Susanne Pagold, kulturskribent vid DN, väljer i det här fallet att kalla det politiskt korrekt; vi 

väljer att kalla det en diskurs. Som föregående tankar redogör för: Att gå utanför det 

acceptabla och vana är att träda in i en annan diskurs. Att hålla sig inom den kända och vana 

diskursen kan vara just en vana, ett medvetet grepp, eller kanske till och med grunda sig i en 

rädsla av att annars inte passa in som ”kulturelitens”, enligt Pagold uppenbara, kappan-efter-

vinden-inställning.  

 

På tal om det något vassa yttrycket ”kulturelit” som Pagold nämner i sin text: Än en gång 

uttrycks att denna debatt egentligen är en fråga om konst, eller möjligen smak. Det som 

definieras som konst, stannar i konstens diskurs och bedöms endast utifrån denna. Frågan blir 

därför inte huruvida Hillersbergs verk är ”rätt” eller ”fel”, utan snarare om de är ”bra” eller 

”dålig” konst. Det som kan tyckas märkligt är att debatten i sig startade när människor 

reagerade över att konsten stötte sig med yttrandefriheten, de mänskliga rättigheterna och sägs 

vara antisemitisk (något som definitivt rör sig utanför kontens diskurs). Överlag bortser de 

konstnärliga förespråkarna från detta och koncentrerar sitt resonemang kring konstens 

kvalitet. Om, och när, det politiska och religiösa innehållet nämns, kan sägas att konsten 

istället blir till en ursäkt - en förklaring till varför de upprörda parterna inte bör bli upprörda. 

                                                 
 
169 Pagold, Susanne, DN (2001-03-30) ”Antisemitisk satir? Lars Lönnroth skändar vänstern. Var finns 
konstkritiken i debatten?” (2007-11-19). 
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Trots att det inte är uttalat, kan det tolkas som att allt inom konsten är tillåtet, då den uttrycker 

åsikter och känslor snarare än att ha syftet att påverka med sitt uttryck.  

 

Det är heller ingen diskussion huruvida yttrandefriheten sätts på spel eller riskerar att 

inskränkas. Det som nämns, för eller emot, är den konstnärliga friheten. Det kan tyckas att 

denna frihet är tätt sammanlänkad med den lagstiftade yttrande- och tryckfriheten, men i 

debatten skiljs dessa uttryck åt.  

 

I en av Lars Lönnroths (dåvarande ordförande för Konstnärsnämnden) egna repliker ger han 

sin syn på vad som skulle kunna sättas på spel om Lars Hillersbergs inkomstgaranti drogs 

tillbaka: 

 
Principen om konstens frihet innebär att man ibland får stå ut med konstyttringar som 

bryter mot s.k. god smak och anständigt uppförande och även demokratins principer. Och 

det vore helt orimligt om en statlig myndighet som Konstnärsnämnden skulle tvingas agera 

åsiktspolis.170 

 

I detta uttalande haglar motsägelserna. Lars Lönnroth verkar i detta fall glömt bort att det är 

just staten som lagstadgat det som kallas yttrande- och tryckfrihet, en åsikt så gott som 

hamrad i sten. Denna frihet får även ett nytt tilltalsnamn, den konstnärliga friheten, och verkar 

även stå över alla demokratiska och mänskliga principer. Rubriken till denna artikel 

sammanfattar kärnan i denna konstdiskurs så gott som alldeles: ”Bevara konsten från politisk 

korrekthet!”.  

                                                 
 
170 Lars Lönnroth, SvD (2001-01-15) ”Bevara konsten från politisk korrekthet!” (2007-11-19). 
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Jämförande analys 
 

Lars Hillersberg gjorde sitt namn känt inom satiren och konstkretsar i Sverige och var hett 

omdebatterad i perioder. Även Lars Vilks är en omnämnd konstnär, känd för sina 

omdebatterade alster. Förutom de uppenbara skillnaderna i tid och omfång mellan de olika 

debatterna märks, vid en närmre analys, fler och mer betydande skillnader. Skillnader som 

inte bör vara så stora, med tanke på debatternas liknande kärna och utgångspunkt. Det handlar 

trots allt om två svenska konstnärer, vars verk upprört i politiska, religiösa och konstnärliga 

kretsar: Konstnärerna experimenterar båda med satiren som konstform och de har båda 

anklagats för att underblåsa rasistiska åsikter. 

 

Denna analys syftar inte till att reda ut skillnader mellan religioner eller religiösa människors 

reaktioner. Trots detta kan det uppenbara inte bortses från. Lars Hillersberg karikerade judar, 

medan Lars Vilks gjorde detsamma med muslimer. I Hillersbergs fall finns en genomgående 

tystnad och rädsla hos skribenterna, de väntar i det längsta med att fälla domen om 

Hillersberg och ägnar snarare sin tid åt att stämpla sina motståndare som antisemiter. 

Antisemitismen har till synes ett nertystat tabu över sig, något som förmodligen har att göra 

med att diskussionen inte kan tas upp utan associationer till 1940-talets förintelse av judar. 

Det historiska kan inte bortses från och debatten befinner sig således i denna diskurs. 

Motståndarna till Hillersberg vill, eller kan, inte se de andra verk konstnären gjort sig känd 

för: verk som upprört såväl vänster- som högerkanten, såväl extrema som mindre extrema.  

 

I debatten om Lars Vilks fall står det helt klart att det är just yttrandefriheten som står på spel 

och inte om Vilks är rasist eller islamofob. Här finns även en större åsiktsbank och fallet 

diskuteras på ett flertal nivåer. Det är få debattörer som befinner sig i ett mellanland där de 

står kluvna. Vi finner istället tre läger: De som förespråkar yttrandefrihet till den grad att inga 

alternativ är tänkbara. Det vill säga, att demokrati och yttrandefrihet är självklarheter och 

undertonen är att muslimer får ta seden dit de kommer. Vidare finner vi det läger som 

framhåller mänskliga värden, att principen yttrandefrihet gott och väl kan kompromissas för 

att slippa skada andra människor i onödan. Det tredje lägret består, precis som i 

Hillersbergfallet, av de konstvetare som undviker och frångår problematiken i debatterna 

genom att tala om konstens roll, kvalitet och smakdistinktioner. Och även denna debatt hör till 

en, om inte fler, tidigare diskurser: nämligen den liknande debatten om de karikatyrer som 
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Jyllands-Posten publicerade. Med tanke på den föregående debatten om Jyllands-Posten blir 

Vilks en efterföljare som, med avsikt eller ej, plötsligt befinner sig i hetluften. Den föregående 

debattens argument lever fortfarande kvar och hänvisningar, jämförelser och igenkänning ger 

bränsle åt argumenten kring Vilks. Därmed är det ingen slump att debatten får sin 

utgångspunkt i just kampen om yttrandefriheten. 

 

Debatten om Vilks är så mycket större i omfång och mer allmänt känd i jämförelse med 

Hillersberg. Att Hillersberg, under den aktuella tiden för debatten, hamnade i bakgrunden och 

att debatten i sig inte fick särskilt stort genomslag bland allmänheten (trots att den då 

förklarades vara något av ett sällan skådat konstbråk) kan ses som ett resultat av den bristande 

aktualiteten. Aktuellt i skrivande och analyserande stund är debatten om islam. Integration, 

invandring, rasism, terrorism, USA, slöjor och jämställdhetsfrågor är bara några av 

nyckelorden i de debatter som syns i media. Diskussionen om islam är så att säga ”på tapeten” 

och är således ännu en orsak till omfånget på Vilks debatt.  

 

Debatten om Lars Vilks kan alltså ses som en långt mer utbredd och uppmärksammad debatt, 

och det ifråga om såväl debattörernas engagemang som fredliga eller våldsamma påföljder. 

Debatten engagerar även mångt fler än i Hillersbergs fall. Det mest uppseendeväckande är att 

det i Lars Hillersbergs fall endast rör sig om en debatt mellan utomstående. Det finns ingen 

debattör som säger sig själv vara kränkt utan det handlar om att tillskriva andra människor 

känslor och reaktioner. Det är en sluten värld som debatterar och diskuterar den andra 

världen. I analysen av Hillersberg framkommer att det är fråga om, i huvudsak, två skilda 

diskurser: Den politiska och den konstnärliga. Detta innebär även ett begränsat antal berörda 

debattörer.  

 

I Vilks fall finner vi många likheter på det viset att de debatterande i klar majoritet är svenskar 

som talar om konstnären och om muslimers känslor. Muslimer som inte alls kommer till tals.  

Trots att debattörerna har svårt att överlappa diskurserna och se debattens delar som 

sammanhängande, så finns ändock personer som tar upp yttrandefrihetens baksidor utan att 

för den skull anklagas för att vara en motståndare av demokrati och stå på religiösa 

fundamentalisters sida. Diskussionen om Vilks förs mer vidsynt, där flertalet argument 

faktiskt är personliga och provocerande. Dito i Hillersbergs fall är sällsynta, där handlar det 

mest om en redan existerande diskurs vars argument och tilltal kan uppfattas som korrekta 

och inövade. 
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I Lars Hillersbergs fall, som blir tydligt i ovanstående enskilda analys, retas och krigar 

debattörerna med glåpord och personliga anklagelser. Lars Hillersberg, som faktiskt bör vara 

centrum i frågan, hamnar i bakgrunden för debatten. Konstnärens syfte och mening med de 

omtalade teckningarna blir inte föremål för analys eller kommentarer, utan istället 

koncentreras argumenten till olika diskurser, så som exempelvis konstens och politikens 

diskurs. Mest framträdande är konstens diskurs, där den så kallade ”kultureliten” diskuterar 

vad som är och inte är konst. Detta till skillnad från Lars Vilks fall, där konstens diskurs är av 

något bredare vidd.  

 

Trots att debattörerna, tillika de i Hillersbergs fall, inte är på det klara med konstnärens 

bakomliggande syfte, får konstnärens bakgrund en klart större del i debatten. Detta då Vilks 

historia av att uppröra reds ut och han blir en symbol för det provokativa. I och med detta 

sammanfattande konsensus kanske debattörerna gör det enkelt för sig när de hänvisar till hans 

provokativa historia och avskriver alla misstankar om att Vilks skulle vara rasist. För i stycket 

där vi redogör för Vilks syfte går bland annat att läsa att han ifrågasätter varför islam 

särbehandlas som om de vore befriade från kränkande kritik och varför kulturlivet skyddar 

islam. Detta skulle man lika lättvindigt kunna tolka som att det är dags att någon ”sätter dit” 

islam och dess anhängare. Även citatet i samma avsnitt antyder att Vilks tolkar världsläget 

som att det pågår en kamp mellan islam och väst och att det bara är en tidsfråga innan de 

”västliga” värderingarna blir universella. Dock handlar debatten aldrig om att kategorisera 

Vilks som rasist eller ej, utan snarare hur långt han får gå i konsumerandet av yttrandefriheten 

i en vidare mening. 

 

En betydande del i denna uppsats syfte är användandet av begreppet yttrandefrihet som slagträ 

i debatten. Intressant är att detta begrepp skiljer sig i de båda aktuella debatterna. Det kan 

konstateras att i diskussionen om Lars Hillersbergs fall är det ett sparsamt använt uttryck, och 

i de fall då yttrandefriheten tas upp, omskrivs och definieras den istället som den 

”konstnärliga friheten”. Att Lars Hillersbergs teckningar och efterföljande debatt om huruvida 

konstnärens garantilön var rätt eller fel, inte särskilt berör frågan om yttrandefrihet är för oss 

en gåta. Lika märkligt är att debatten om Hillersberg gjort ett tvärstopp vid enstaka 

avbildningar av judar jämsides med hans övriga bilder som kritiserat, häcklat och förödmjukat 

en variation av människor och religiösa och politiska anhängare. Frågan är hur debattörerna 
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kan tillåta sig att gå in i en debatt som de rubricerar ”Antisemit eller ej?” med så liten kunskap 

om helhetsbilden. 

 

Någonstans här kryper återigen känslan fram om hur tabubelagt det är att tala illa om judar 

eller framställa dem på ett kontroversiellt sätt som har sina rötter i en mycket tragisk historia. 

Kanske finns till och med ett behov att försvara judarna in i det sista oavsett hur stor eller litet 

”hotet” är. De har helt enkelt fått utstå tillräckligt mycket elände. Detta medan den allmänna 

bilden av muslimer idag är att de utgör ett hot mot västvärlden för att de vill inskränka 

yttrandefriheten, de löser konflikter genom hot och terrorism och straffar oliktänkande. Det är 

således rättfärdigat att kränka, tygla och sätta muslimerna på plats så långt söderut vi kan nå. 

 

Trots bråk om huruvida politiker beslutat rätt eller fel eller om diverse debattörer bör stämplas 

som antisemiter eller inte, är enligt oss en fråga som bör finnas i bakgrunden: I grund och 

botten är det en fråga om vad Hillersberg har rätt till att uttrycka och varför han har gjort det. 

Rösterna om Vilks och rondellhunden är betydligt mer inriktade på hur yttrandefriheten bör 

fungera i mötet mellan ett samhälle där den lagstadgade yttrandefriheten möter ett samhälle 

där den inte är lika självklar. Här finns meningar om hur yttrandefriheten ter sig i ”fel” 

händer, skillnaden mellan svenskars och muslimers syn på yttrandefrihet och problematiken 

kring att anpassa tolkningen av en lag. 

 

Något som är tydligt, och en aning skrämmande, i sammanhanget är den avsaknad av berörda 

människors reaktioner i Lars Hillersbergs debatt. Som tidigare nämnt är det en debatt som 

strikt rör sig mellan införstådda skribenter i en så gott som sluten värld. Inte någonstans går 

att läsa vilka reaktioner verkliga judar låtit visa efter att ha sett Hillersbergs bilder och 

teckningar. Inte någonstans går att se hur de människor, som utgör konstnärernas karikatyrer, 

förhåller sig och tolkar konsten och dess rättigheter och möjligheter. Trots att det i Vilks fall 

även är tunnsått av berörda människor på debattplats, tas ändock denna problematik upp. För 

det första nämns åter och igen kränkningen som muslimer, har eller inte har, utsatts för. I 

denna debatt är muslimerna en del, och inte en utomstående och förbisedd grupp, som i fallet 

med Hillersberg.  
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Avslutande reflektion 
 

Vad vi kan konstatera är att ingen av debatterna är några dagsländor komna ur stunden. De är 

båda produkter av sin egen historia som de speglar sig i och där tycks debatterna få sin 

utgångspunkt. Debatternas historia och bakgrund är allmänt känd i historieböcker och 

medietexter och därför blir den diskursiva praktiken ingen överraskning. Skribenterna besitter 

redan delad kunskap om vad som hänt judarna i världshistorien och i nutidshistorien skrivs 

texter om muslimerna som är både dystopiska och blodiga. Att som i fallet Hillersberg tala 

om antisemitism väcker dåliga associationer och skribenterna tycks ha svårt att veta hur de 

angripa ämnet. Det blir genast en mycket komplicerad fråga. Istället för att på ett sakligt vis 

försöka reda ut hur stor del av Hillersbergs konst som faktiskt karikerat judar och som kan 

ligga till grund för om det är rätt eller fel att tilldela honom konstnärslön, trasslar man in sig i 

ett ord, antisemit, som blir farligt att överhuvudtaget ta ställning till. Den skribent som lyckas 

anklaga en annan för att vara antisemit på högst volym går segrande ur debatten. 

 

I och med många judars tragiska öde och rädslan för att vara antisemit väcks, etsar sig 

debatten om Hillersberg fast just där och ingen egentlig ny kunskap tillförs debatten. 

Utgångsläget och uppkomsten till debatten grundar sig även i en skarp kritik mot 

konstnärsnämndens beslut och Hillersbergs konst. Detta startskott, med medföljande 

argument, ordval och position bestämmer så att säga anslaget för debatten och få debattörer 

vågar därför utöka svängrummet. Det märks väl då de debattörer som inte anser Hillersbergs 

teckningar vara antisemitiska, helt och hållet undviker de diskurser som rör rasism och 

yttrandefrihet och koncentrerar sig enbart till konstens diskurs.  

 

Det är svårt att utnämna en segrande sida i debatten om Hillersberg. Detta beror på ovan 

nämnda problematik med att undvika helheten. Debatten skulle inte ha uppkommit om det 

inte vore för yttrandefrihetsfrågan, rasism eller religion. Utan dessa diskurser finns inget 

egentligt problem, och det är på det sättet de försvarande skribenterna tar sig an debatten. De 

blir inte segrare, men heller inte kritikerna som anser konsten som stötande och antisemitisk. 

De undviker likväl delar och, inte minst, värdeladdade ord som skulle kunna ha tagit debatten 

ett steg till. Inget tillförs, inget argument går segrande ur striden och debatten rinner därmed 

ut i sanden. 
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I fallet Vilks är det delvis en nutida historieskrivning som dominerar debatten. Debatten ses 

som en repris av, och får sin utgångspunkt i, publiceringen av karikatyrerna i Jyllands-Posten. 

Även här väcks många associationer från flera håll och man förväntar sig sedvanligt 

”karaktärstypiska” reaktioner från muslimer. Det vill säga, våld, blod och terror, vilket inte är 

en helt ovanlig bild av en muslim idag. Till och med det lilla samhället Tällerud utanför 

Karlstad befarar utsättas för våldsaktioner om de ställer ut rondellhunden. I och med denna 

utgångspunkt kommer debatten om Vilks till stor del att handla om hur yttrandefriheten måste 

försvara sig mot hot om våld. Trots att bilden av muslimen som terrorist kan ses som en röd 

tråd i debatten, angriper faktiskt skribenterna i fallet Vilks problematiken om yttrandefriheten. 

Men med terroristvinkeln följer även antagandet att skribenterna tar upp denna fråga då den 

grundar sig i, tidigare nämnda, rädsla för våld och terror.  

 

Sett till historieskrivningen där judar fått rollen som offer och muslimer som våldsverkare, är 

det svårt att se att diskursen förändras. Detta eftersom offrens och de anklagades identiteter 

reproduceras till ett förgånget sammanhang som inte lyfts in i faktabaserad och 

verklighetsförankrad kontext. Det verkar även vara mer legitimt att anklaga någon för att vara 

antisemit, än att anklaga någon för att vara islamofob. Judehatet har sin välkända historia med 

ett tydligt riktmärke som i stort sett alla människor förknippar med hemskheter, orättvisa och 

utrotning. Islamofobin är knappast ett nytt begrepp eller fenomen, men får rollen av detta i 

dagens medietexter. Terroristattacker har skrämt människor, fått skribenter att stärka en 

diskurs och fått debatten att bli en följetong i terrorismens tecken.  

 

Men i debatten om Vilks tillförs även argument som hänvisar till ett medmänskligt 

ansvarstagande och som får läsaren att inse att det inte går att kollektivisera alla muslimer till 

terrorister. En av skribenterna med muslimsk härkomst gör exempelvis ett tappert och 

meningsfullt yttrande som talar för den majoritet muslimer som förkastar hot och våld. Samt 

att de som står upp för demokratin och yttrandefriheten måste visa att de finns. Eftersom 

muslimer själva sällan får komma till tals i debatten om de kollektiviserade muslimerna är det 

svårt att veta var muslimers sympatier egentligen ligger.  

 

Vi får inte glömma att det i båda debatterna finns skribenter som på ett vis tar avstånd från att 

varken diskutera rasism, antisemitism eller yttrandefrihet. Detta är skribenter som tycks 

befinna sig i en alldeles egen diskurs som bara handlar om konsten och dess roll. Dessa texter 

illustrerar mycket väl att debatterna skulle kunna hålla sig på ett mycket mer avgränsat plan, 
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till just konsten. Konsten blir till ett slags andrum i debatten, där allt är tillåtet. Och den 

efterföljande, men begränsade diskussionen lyckas bra med att inte förvärra situationen eller 

konflikten mellan diverse debattörer. Å andra sidan är det, som vi tidigare nämnt, nödvändigt 

att se till helheten i en debatt om konst som tar upp problematiken och mötet med bland annat 

yttrandefrihet och rasism. Det finns ingen anledning att tro att dessa skribenter saknar den 

historiska kunskapen om exempelvis judehatet, men de väljer att bortse från den diskursiva 

praktiken om ämnet, för att istället ta den något enklare vägen ut i en diskussion om konst. 

 

Ett problem i debatterna är att majoriteten av de som får yttra sig i debatten är svenska 

skribenter som dessutom talar om och tillskriver andra kulturella grupper epitet, känslor och 

reaktioner. Utefter västerländsk kultur och ideal formas därigenom identiteter och tillstånd 

som bara kan tolkas som sanningar i somliga delar av världen. Debatterna, som de ser ut, 

tillåter inte att ny kunskap eller riktig kunskap från människorna de pratar om och inte med 

tillförs. På så vis blir tanken om yttrandefrihet något omkullkastad. Då endast få muslimer och 

inga judar bosatta i Sverige kommer till tals är det svårt att säga om dessa tycker att konsten 

krockar med yttrandefriheten. Det är inte de som tar sig an diskussionen. Trots att debatterna 

fått viss internationell uppmärksamhet är det likväl den svenska yttrandefriheten som står på 

spel, varför får ingen berörd i dubbel betydelse (exempelvis en muslim bosatt i Sverige) säga 

sin åsikt? De diskussioner som rör yttrandefriheten blir snarare till ett försvarstal för samma 

ämne: svensken försvarar, förklarar och bevarar sin lagstadgade yttrandefrihet. 

 
Att studera yttrandefrihet är inte i enkelhetens namn att studera enbart lagen om yttrande- och 

tryckfrihet. Det må finnas klausuler och en rättspraxis kring vart och enskilt fall som på något 

vis kränkt eller förödmjukat en grupp människor. Men det finns minst lika många etiska och 

moraliska ställningstaganden en konstnär eller en publicist måste handskas med innan en bild 

blir offentlig. Inte heller i dessa debatter talar skribenterna endast om yttrandefriheten som vi 

är bekanta med som lag utan här innefattas historia, konst, rasism, yttrandefrihet, 

antisemitism, politik, religion med mera. Detta gör att det blir svårt för oss att finna entydiga 

svar. Det finns ingen sann kunskap att hämta i denna diskurs då den är dynamisk och 

förändras och formas i samma takt som samhälle och kultur förändras.  

 

Någonstans ställer vi oss frågan om debatterna egentligen handlar om en kamp om 

yttrandefriheten. Yttrandefrihetens grundtanke är något få människor kan säga något ont om. 

Med detta i åtanke blir begreppet snarare ett slagträ i debatten, än den huvudsakliga frågan. 
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Det handlar mer om hur yttrandefriheten brukas, och missbrukas, som argument: Debattens 

verkliga kärna försvinner och begreppet yttrandefrihet blir en slags sista utväg för skribenten 

att bli immun mot vidare anklagelser. 

 

Skribenterna i debatterna tycks ha utnyttjat detta redskap till fullo: istället för att reda ut 

yttrandefrihetens möjligheter, problem och begränsningar i relation till konsten, blir 

debatterna ett gytter av anklaganden. Den debattör som först kontrar med att kalla motparten 

en motståndare till yttrandefriheten blir på något sätt immun i vidare argumentation. Och 

denna ordlek gäller även debatternas frågor om rasism. Likväl som ingen vill bli känd som 

motståndare till yttrandefriheten, är det få som vill bli anklagade för att vara rasist. Dessa två 

anklagelser blir därmed till debatternas motpoler: Den skribent som anklagar den andre för att 

vara rasist eller antisemit blir själv anklagad för att vara motståndare till yttrandefriheten. 

Därför går heller ingen direkt segrande ur striden, och kampen om yttrandefriheten slutar 

oavgjord. 
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