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Bakgrund: Yttrandefriheten blir ofta ett ämne för debatt då någon yttrar en åsikt som är 

kontroversiell eller ouppskattad. Detta blev fallet 1998 då konstnären Elisabeth Ohlsons 

fotografiska utställning Ecce Homo hade vernissage i Stockholm. Utställningen innehöll 

gestaltningar av olika situationer ur Nya Testamentet där Jesus porträtterades av olika homosexuella 

män som i sin tur omgavs av andra homo-, bi- och transsexuella som föreställde bland annat 

apostlarna och Jesus mor Maria. I mars 2010 hamnade konstnären Lars Vilks åter i hetluften, när det 

stod klart att ett flertal olika personer gripits utomlands för planer på att mörda honom. Anledningen 

till att Vilks var målet för attentatet var hans teckning av Muhammed som rondellhund, då det inom 

islam är förbjudet att avbilda profeten Muhammed. Båda konstnärer utsattes för hot från människor 

som menade att man inte får ta sig friheten att behandla religiösa symboler hur man vill. Detta ledde 

till debatter om både konstverken i sig samt var gränsen för yttrandefrihet går inom konsten. 

 

Frågeställningar: Målet med denna uppsats är att undersöka debatterna angående Ecce Homo och 

Muhammedbilden så som de har framställts i Dagens Nyheter, för att på så sätt urskilja eventuella 

skillnader mellan samtalen angående synsättet på yttrandefrihet. Frågeställningen är alltså: Har det 

skett någon förändring i debatten om yttrandefrihet mellan 1998 och 2010, att döma av hur 

yttrandefriheten konstruerades i debatten om Ecce Homo respektive Muhammedbilden? 

 

Metod: Analysen av sammanlagt tio debatt- och kulturartiklar har utförts med hjälp av 

diskursanalys, där Torsten Thuréns verktyg för textnära analys ur "Tanken, språket och 

verkligheten" har fungerat som stöd. 

 

Slutsats: Den ursprungliga frågeställningen om det har skett någon förändring i debatten mellan 

1998 och 2010 är inte helt okomplicerad att besvara, då analysen visade att samtalet om Ecce Homo 

inte behandlade yttrandefrihet lika konkret som samtalet om Muhammedbilden. De analyserade 

artiklarna om Ecce Homo handlade istället till störst del om homosexuellas rättigheter i kyrkan och 

samhället. Däremot kan man se exempel på stöd för yttrandefriheten i form av att debattörerna 

önskar se ett utökat och öppnare samtal om homosexuellas rättigheter och i förlängningen att 

homosexuellas rättigheter ska vara jämställda heterosexuellas. I debatten om Muhammedbilden å 

andra sidan, behandlar samtalet nästintill uteslutande yttrandefriheten. Yttrandefriheten konstrueras 

som en nödvändig, grundläggande rättighet som inte får inskränkas till följd av hot från 

odemokratiska krafter. Fyra av fem artikelförfattare tar klart ställning för yttrandefriheten medan 

den femte diskuterar ämnet och begreppet yttrandefrihet i sig, utan att i klartext ta ställning för eller 

emot Lars Vilks konstverk. Slutsatsen blir därmed att debatterna blir komplicerade att jämföra med 

varandra på grund av mängden olika diskurser som debatterna rör sig inom, samt att samtalet om 

Muhammedbilden rönte en betydligt häftigare, explicit debatt om yttrandefrihet än vad Ecce Homo 

(dock implicit) gjorde.  

 

Nyckelord: Lars Vilks, Elisabeth Ohlson, Ecce Homo, diskursanalys, yttrandefrihet 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

 

I mars 2010 blommade en gammal men ändå ständigt aktuell debatt åter upp framför allt i pressen: 

Hur långt sträcker sig yttrandefriheten? Debatten återupptogs då det blev klart att ett flertal personer 

hade häktats utomlands för planer på att döda den svenske konstnären Lars Vilks. Vilks blev redan 

2007 aktuell i denna debatt då hans teckning av den muslimska profeten Muhammed som 

rondellhund publicerades i samband med en ledarkrönika om yttrandefrihet i Nerikes Allehanda. 

Hans verk hade refuserats från att delta i två olika utställningar där utställarnas motivering var att de 

var bekymrade för säkerheten, då det enligt islam är förbjudet att avbilda profeten. Ganska snabbt 

kunde man i debatten urskilja två läger. Antingen var man hundra procent för yttrandefriheten och 

ingenting ska få kränka dess värden eller så ansåg man att det visst finns begränsningar i form av att 

visa hänsyn till andra människor och att religioner bör få lämnas okränkbara.  

 

Religion, tro och konst stod i fokus även sommaren 1998 då Elisabeth Ohlson hade vernissage för 

sin utställning Ecce Homo i Stockholm. Utställningen bestod av tolv motiv ur Nya Testamentet, 

vilka föreställer Jesus i olika situationer, omgiven av homosexuella och transvestiter samt en 

särskilt uppmärksammad bild där Jesus är avbildad naken. Även dessa religiösa motiv väckte 

häftiga reaktioner med en utbredd debatt i medierna. Folk frågade sig vad Ohlson ville ha sagt med 

bilderna. Vissa ansåg att det rörde sig om hädelse och att man inte får avbilda Kristusgestalten hur 

som helst, medan andra tog henne i försvar och menade att konsten visade ett kärleksbudskap som 

det var hög tid för Svenska kyrkan att ta till sig och medvetandegöra sig om.  

 

Avsikten med den här uppsatsen är inte att ta reda på var gränsen går för vad man får säga i 

konstens och yttrandefrihetens namn. Den frågan lämpar sig enligt min åsikt bättre att besvaras och 

diskuteras just i offentliga debatter. Fokus ligger i stället på att analysera själva debatten om vad 
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som sägs i frågan. Ecce Homo och Muhammedbilden kommer att jämföras då kärnan till debatterna 

påminner om varandra, det vill säga, båda baseras på religiösa motiv. Genom en diskursanalys 

kommer debatt- och kulturartiklar i Dagens Nyheter från såväl 1998 som 2010 att analyseras för att 

försöka utröna det offentliga samtalet tedde sig. Jag återkommer till frågeställningar och syfte 

nedan. Först är det på sin plats med en mer uttömmande bakgrund till de båda konstverken. 

 

1.2 Bakgrund: Elisabeth Ohlson och Ecce Homo 

 

Under två år jobbade Elisabeth Ohlson (idag Elisabeth Ohlson Wallin) med sitt projekt Ecce Homo 

innan utställningen invigdes i juli 1998 i ett bergrum snett under Sofia kyrka på Söder i Stockholm. 

Ecce Homo är latin och betyder "Se människan". Utställningen innehöll tolv fotografier som i 

modern tappning föreställer olika händelser ur Nya Testamentet. Detta är ingenting nytt inom 

konstvärlden. Jesus har många gånger tidigare porträtterats i en uppdaterad miljö. Det som dock 

skiljer Ohlsons bilder från mängden är det genomgående temat i hennes fotografier. Hennes mål 

med utställningen var att med tolv bilder skapa en egen bibel för alla HBT-personer, inklusive 

henne själv, som saknade kristna bilder att identifiera sig med. Ett av motiven föreställer bland 

annat en Jesus som äter den sista måltiden tillsammans med transvestiter, ett annat fotografi visar en 

Jesus som på sin cykel leder en homoparad, på en tredje bild låter han sig omfamnas av läderbögar. 

Enligt Ohlson själv var hennes mål aldrig att framställa Jesus som homosexuell, den frågan 

intresserade henne inte i det här fallet. Hennes avsikt var i stället att berätta om Jesus villkorslösa 

kärlek som omfamnar och omfattar alla
1
. 

 

Reaktionerna lät inte vänta på sig. Invigningen i Stockholm leder till ifrågasättande och debatter. 

Två månader senare i och med visningen i Uppsala domkyrka i september, är diskussionerna i full 

gång, inte bara i Sverige utan även utanför landets gränser. Dåvarande ärkebiskopen KG Hammar 

tar ställning för utställningen tillsammans med Uppsala domkyrkas domprost Tuulikki Koivunen 

Bylund. KG Hammar som person blev ett av de stora debattämnena då dåvarande påven Johannes 

Paulus II valde att ställa in sitt planerade möte med Hammar, till följd av hans öppna stöd för att 

Ecce Homo skulle visas i domkyrkan
2
. 

 

Den bild som väckte allra störst uppmärksamhet och även figurerat i debatten om Ecce Homo är 

den så kallade dopbilden. Den föreställer när Jesus döps av Johannes Döparen. Det som många tagit 

illa vid sig av med denna bild är att Johannes Döparen, iklädd endast ett höftskynke, står snett 

                                                 
1 Ahlström, s 41-42 

2    Ahlström, s 148 
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bakom Jesus med en hand på hans nakna höft, medan Jesus kön är fullt blottat och halverigerat. 

Bilden fick mycket kritik redan efter vernissagen i Stockholm med motiveringen att den inte tar 

hänsyn till människors känslor. Dopbilden var därför nära att plockas bort från utställningen i 

domkyrkan på begäran av både Koivunen Bylund och Hammar, något som Ohlson motsatte sig. I 

slutändan fick hon dock både domprostens och ärkebiskopens stöd
3
. 

 

Ecce Homo blev en enormt uppmärksammad utställning. Bara i Uppsala domkyrka deltog runt 

10000 personer i de tre visningarna den 19 september. Följderna blev bland annat mordhot riktade 

mot både Elisabeth Ohlson och domprost Koivunen Bylund. I debatten som anknyter till ärkebiskop 

KG Hammar och påven skrevs runt 650 artiklar
4
. Flera polisanmälningar blev även resultatet av 

utställningen när den visades i Norrköping i mars 1999. Dessa gällde misshandel och ofredande i 

samband med tumultet som utbröt bland demonstrerande utanför museet. Tre av anmälningarna i 

Norrköping gällde dessutom bombhot. Två bombhot riktades även mot Uppsala domkyrka
5
. 

 

1.3 Bakgrund: Lars Vilks och Muhammedbilden 

 

Inledningsvis vill jag ge en kort beskrivning av hur teckningen av Muhammed som rondellhund ser 

ut. Bilden är ritad på ett A4 i stående format med skissartade, lite skakiga linjer i blyerts. I 

förgrunden i den högra nedre bildkanten syns något som liknar en sten och lite blommor. I den 

nedre vänstra bildkanten står titeln "Profeten M. som rondellhund". Snett till vänster bakom 

blommorna kan man se ett manshuvud med helskägg och turban, med en hunds underkropp. 

"Profeten M." är omgiven av en bil på vardera sidan och ovanför dessa syns två husfasader. I grova 

drag är detta bilden som rönt så mycket uppmärksamhet kring Lars Vilks.  

 

Artiklarna som ska analyseras i detta uppsatsarbete är från år 2010, men Lars Vilks blev särskilt 

uppmärksammad i medierna redan efter den 19 augusti 2007. Det var datumet då Nerikes Allehanda 

i en ledarkrönika diskuterade yttrandefrihet och använde teckningen "Profeten M. som rondellhund" 

som en illustration till texten. Krönikans innehåll baserades på att Lars Vilks blivit nekad att delta i 

två utställningar under sommaren, den ena på Tälleruds hembygdsgård och den andra på 

Gerlesborgs konstskola. Innan utställningarnas vernissage ändrade sig utställarna och valde att 

utesluta Vilks verk med hänvisning till säkerhetsrisken som de utgjorde
6
.  

  

                                                 
3 Ahlström, s 164-169 

4 Ahlström, s 174-176 

5 Ahlström, s 35, 169 

6 "Protest mot Muhammedkonst", Dagens Nyheter 
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Även tidigare hade samma typ av problematik gällande yttrandefriheten blivit ett ämne för debatt 

när den danska morgontidningen Jyllands-Posten den 20 september 2005 publicerade ett antal 

Muhammedkarikatyrer. Omständigheterna i det här fallet var att tolv olika konstnärer hade inbjudits 

av tidningen för att ge sin bild av profeten Muhammed. Anledningen till denna efterlysning av 

teckningar var att författaren Kåre Bluitgen hade problem med att hitta en tecknare som var villig 

att illustrera en barnbok om islam. Omedelbart efter publiceringen mottog tidningen och dess 

medarbetare flera hot
7
. Andra resultat av publiceringen var en diplomatisk protest till den danska 

regeringen, ett flertal demonstrationer och dödshot mot två av tecknarna
8
. 

  

På liknande sätt ledde publiceringen av Muhammedbilden i Nerikes Allehanda till en mediedebatt 

inte bara i Sverige, utan även i stora delar av resten av världen. Hot mot Lars Vilks person blev 

också en följd. Dessa kom inte enbart från privatpersoner
9
. Även al-Qaida utlyste en belöning på 

100 000 respektive 50 000 dollar, till den som dödade Lars Vilks och Nerikes Allehandas 

chefredaktör Ulf Johansson
10

. Här bör dock påpekas att inte alla muslimer upprördes över 

Muhammedbilderna. Sekulära muslimer och shiamuslimer tillåter generellt sett illustrationer av 

Muhammed
11

. 

  

År 2010 blev Lars Vilks åter aktuell i medierna. I mars greps nämligen sju personer på Irland för att 

ha planerat ett attentat mot Vilks. Sedan tidigare satt även en amerikansk kvinna, Colleen LaRose, 

som själv valt att kalla sig Jihad-Jane, anhållen i USA. Enligt irländsk polis ska LaRose ha rest till 

Irland med avsikten att rekrytera personer för att döda Vilks
12

. Dessa hot gjorde att debatten om 

yttrandefriheten och konsten åter igen tog fart.  

 

 

2. Syfte och frågeställning 

 

Syftet med uppsatsen är att göra en diskursanalys av debatt- och kulturartiklar som berör Ecce 

Homo-utställningen och Lars Vilks Muhammedbild (2010) för att på så vis utröna om det finns 

några skillnader mellan debatten 1998 och 2010. Gränserna för yttrandefrihet är inom medievärlden 

en ständigt aktuell fråga och min utgångspunkt är att göra en diskursanalytisk närläsning för att se 

vad debatterna om respektive konstverk egentligen behandlar, ur vilket perspektiv, vem som får 

                                                 
7 "Hotades för teckning av Muhammed", Sydsvenskan 

8 "Muhammed-teckningar utlöste protester", Göteborgs-Posten 

9 "Kvinna misstänks ha mordhotat Vilks", Dagens Nyheter 

10 "al-Qaida i Irak hotar svenskar till livet", Dagens Nyheter 

11 "Terrorns torpeder", Dagens Nyheter 

12 "Provokation ursäktar aldrig våld", Dagens Nyheter 
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komma till tals och vilka skribenternas åsikter är.  

 

Som teori kommer jag att använda mig av valda delar av Michel Foucaults arbete, i synnerhet hans 

teorier om utestängningssystem och makt. För att hitta element i texten som lämpar sig som fokus 

för undersökningen kommer jag att luta mig mot Torsten Thuréns verktyg för språknära analys. Min 

huvudsakliga fråga som jag kommer att ställa till materialet är alltså: 

 

– Har det skett någon förändring i debatten om yttrandefrihet mellan 1998 och 2010?  

 

Det vill säga: 

 

– Hur konstruerades yttrandefriheten i debatten om Ecce Homo? 

– Hur konstrueras yttrandefriheten i debatten om Muhammedbilden? 

 

I sin tur följer även en mängd mindre följdfrågor som ur ett diskursanalytiskt perspektiv är av vikt 

för att kunna besvara ovanstående:  

 

– Vad handlar artikeltexten om? Vad är dess huvudtema? 

– Vilken roll spelar det faktiska konstverket i texten? Är konstverket det huvudsakliga ämnet för 

texten eller används det som en utgångspunkt för någonting annat? 

– Diskuteras konstnären och hans eller hennes eventuella ansvar eller dylikt? 

 

Vidare, finns ännu fler specifika frågor som även de är intressanta i sammanhanget:  

 

– Vem är skribenten? Vilken är hans eller hennes position som skribent - professionell eller lekman? 

– Vilka argument eller källor använder sig skribenten av för att styrka sin åsikt? Vad gör respektive 

läger för att nå trovärdighet? 

– Vilka alternativ finns som kunde ha gjort diskursen annorlunda? 
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3. Tidigare forskning 

 

Det har skrivits ett antal uppsatser som berör Lars Vilks och mediedebatten kring honom som den 

såg ut 2007. Jag vill här nämna ett antal av dem som ligger närmast mitt forskningsområde. 

 

År 2008 skrevs en magisteruppsats vid Linköpings universitet med titeln "Konstlad yttrandefrihet? 

En undersökning av yttrandefrihetens betydelse och användning i tidningsdebatterna om Lars Vilks 

och Lars Hillersbergs konst" av Hanna Danielsson och Lisa Gerhardsson. Med det författarna kallar 

kritisk diskursanalys som metod analyserar de hur tidningsdebatterna sett ut kring respektive 

konstnärs verk med fokus på hur begreppet yttrandefrihet har använts. Angående Lars Vilks 

kommer de fram till att mycket av debatten handlar om hur yttrandefriheten måste försvaras mot hot 

om våld. Författarna tycker sig även se en röd tråd genom debatten som utmålar muslimer som 

terrorister och hur detta i förlängningen bör motverkas, men de finner också en mängd exempel på 

skribenter som tar upp problematiken kring yttrandefriheten och problematiserar ämnet i sig. I 

debatten anser de att yttrandefriheten används som ett slagträ för att bekräfta rätten att föra fram 

sina åsikter, snarare än som en fråga att debattera i sig själv.  Diskussionen kring yttrandefrihet i 

relation till konsten blir lidande till fördel för skribenter som väljer att i stället anklaga personer för 

att vara motståndare till yttrandefriheten
13

.  

  

Syftet med Hannes Ewehags kandidatuppsats "Debatten kring Lars Vilks Muhammedteckning" är 

precis som undertiteln avslöjar att studera "Tidningarnas hanterande av en konflikt som berör dem 

själva". Ewehag finner genom sin kritiska diskursanalys att fokus har förskjutits från vem som är 

för eller emot publiceringen av Vilks Muhammedbild, till vem som är för eller emot 

yttrandefriheten. Vidare anser han att Vilks i många fall av skribenterna framställs som en 

provokatör som har skapat ett meningslöst konstverk. De riktar därmed i förlängningen kritik mot 

Nerikes Allehanda för att publicera Vilks bild för att gynna hans ändamål. Sammanfattningsvis 

menar Ewehag att då yttrande- och tryckfriheten hotas reagerar tidningarna med att i sina texter 

lägga fokus på dessa friheter som grundpelare i den svenska demokratin och väljer att måla upp och 

förstärka hotet mot dessa grundlagar. Debatten avviker alltså från att gälla konstverket i sig
14

. 

  

En C-uppsats där ett mer konstinriktat perspektiv intas har skrivits av Emma Elleonorasdotter med 

titeln "Politik och ideologi i samtidskonsten - Rondellhundsdebatten 2007". Med en diskursanalys 

studerar hon tidningsartiklar för att se hur svenskar och muslimer framställs i konstverkets kontext, 

                                                 
13 Danielsson & Gerhardsson, s 60-62 

14 Ewehag, s 47-49 
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vad konstnärens mål är samt vilken mening konstverket får utanför konstdiskursen. Enligt 

Elleonorasdotter visar hennes studie att Vilks inställning och konsekvenserna därav inte går att 

skilja från en rasistisk offensiv som presenteras som konst och därmed är hemmahörande i en fiktiv 

värld. Hon menar att Vilks har använt den konstnärliga kontexten som en skyddsbarriär för att säga 

vad han vill utan att behöva ta konsekvenserna. Vidare, att Vilks verk inte längre hör hemma inom 

en konstdiskurs utan snarare är del av en politisk diskurs där människor tvingas att ta ställning till 

verket. Hon ställer sig mycket kritisk till Lars Vilks över huvud taget och sammanfattningsvis 

gällande debatterna kring yttrandefrihet menar hon att diskussionen fastnat i en hegemonisk diskurs 

där skribenterna första hand använder medieutrymmet för att representera en bild av muslimer som 

fundamentalistiska extremister
15

.  

 

"Transnational Media Events - The Mohammed Cartoons and the Imagined Clash of Civilizations" 

innehåller texter av ett antal medieforskare som diskuterar Muhammedteckningarna i Jyllands-

Posten ur olika perspektiv. Bland annat innehåller boken en text om bildernas makt inom den 

journalistiska diskursen, därefter en studie av hur utländsk press rapporterade om kontroversen, 

samt ytterligare en studie om vem som fick talutrymme i debatten. Den sista artikeln är delvis 

intressant för min forskningsfråga. Författaren Angela Phillips skriver så här angående resultatet av 

sin studie:  

 In the UK, Muslim (and other minority) voices in the left-leaning press were either not asked to defend the 

 freedom of the press, or they declined to do so. In almost all cases they were assumed to be there to represent 

 'the Other' to the 'us' of indigenous British people. [...] [This] reduced the debate to a contest between 'cultures' 

 rather than a debate about 'ideas'.
16 

Vidare skriver hon: "Where Muslim voices were not heard in the comment columns there did seem 

to be more attempt to seek them out in the news stories"
17

. I metodavsnittet kommer "the Other" 

och "us", det vill säga "dom" och "vi" att behandlas. Även om denna studie handlade om 

karikatyrerna i Danmark och därmed en debatt i ett annat land kan det vara intressant att återknyta 

till detta i uppsatsens avslutande diskussion.  

  

Tidigare forskning och framför allt uppsatser om Ecce Homo på det medie- och 

kommunikationsvetenskapliga området tycks inte finnas. De uppsatser som behandlar Ecce Homo 

gör detta ur ett religionsvetenskapligt perspektiv. En uttömmande skildring av Elisabeth Ohlsons 

arbete med utställningarna och av verken i sig finns dock att fördjupa sig i, i Gabriella Ahlströms 

bok Ecce Homo: Berättelsen om en utställning. 

                                                 
15 Elleonorasdotter, s 3, 31, 41-42  

16 Phillips, "Who Spoke and Who was Heard in the Cartoons Debate?" i Eide, Kunelius & Phillips, s 110 

17 Phillips, "Who Spoke and Who was Heard in the Cartoons Debate?" i Eide, Kunelius & Phillips, s 111 
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Det finns dock forskning om yttrandefrihet i mer generella termer. En avhandling som jag tyvärr 

inte fått tillgång till men som trots detta kan vara värd att nämna är Ulf Petäjäs text "Varför 

yttrandefrihet? Om rättfärdigandet av yttrandefrihet med utgångspunkt från fem argument i den 

demokratiska idétraditionen". I sin avhandling utmanar han det för många naturliga synsättet att 

yttrandefrihet är något självklart gott. Han frågar sig i stället just varför yttrandefriheten är 

värdefull. Han finner i sin analys att det finns två konkurrerande synsätt på yttrandefriheten: 

Antingen kan man betrakta den som en individuell rättighet eller som något som främjar det 

kollektivt goda. Vilket synsätt man än ställer sig bakom så främjar yttrandefriheten en trygg 

kommunikationsprocess i samhället. Därmed är yttrandefriheten viktig då den bidrar till att 

medborgarna får ta del av en mångfald av information, där både ogillade och oväntade idéer ingår, 

menar Petäjä
18

. 

 

 

4. Teori 

4.1 Diskursanalys 

 

Ordet "diskurs" har kommit att bli ett begrepp med många innebörder som kan göra det svårt att 

definiera. En diskurs definieras dock ofta som "ett bestämt sätt att tala om och förstå världen"
19

. I 

det här avsnittet avser jag att redogöra för diskursanalys och precisera definitionen av begreppet 

"diskurs". För att göra det har jag i mitt arbete använt av mig Winther Jörgensens & Phillips 

"Diskursanalys som teori och metod", Börjessons "Diskurser och konstruktioner - En sorts 

metodbok" samt Börjessons & Palmblads "Diskursanalys i praktiken". Närmast kommer jag att 

vidareutveckla hur jag kommer att använda mig av diskursanalys som teori. 

  

Gemensamt för ordet "diskurs" är, hur det än används, att det som begrepp oftast inrymmer en 

uppfattning om att språket är strukturerat i olika mönster som skiljer sig beroende på vilka sociala 

domäner vi agerar inom. Det kan till exempel röra sig om en politisk eller en medicinsk diskurs. 

Därmed innebär "diskursanalys" studiet och analysen av dessa mönster
20

. Däremot är 

diskursanalysen inte enbart en metod för undersökning, utan utgör tillsammans med teorin en 

metodologisk och teoretisk helhetslösning för forskning. Här ingår filosofiska premisser för 

språkets roll i den sociala konstruktionen av världen, lika väl som teoretiska modeller, riktlinjer för 

hur man rent metodologiskt angriper ett forskningsområde samt specifika tekniker för själva 

                                                 
18 http://www.hh.se/pressmedia/aktuellt/nyheter/nyhetsarkiv/nyheter/varforaryttrandefrihetbra.4488.html 

19 Winther Jörgensen & Phillips, s 7 

20 Winther Jörgensen & Phillips, s 7 
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språkanalysen
21

.  

  

Emedan det finns många olika inriktningar av diskursanalys, har många av dessa inriktningar det 

gemensamt att de ofta vilar på en socialkonstruktionistisk grund. Jag vill här redogöra för några 

premisser som är gällande i mitt arbete. Winther Jörgensen & Phillips hänvisar till Vivien Burr som 

anger fyra aspekter vilka är gemensamma för den socialkonstruktionistiska typen av diskursanalys: 

 

– En kritisk inställning till självklar kunskap. Världen som vi känner den kan inte tas för given 

som säkerställd objektiv kunskap. Verkligheten är tillgänglig för oss enbart genom våra kategorier. 

Våra uppfattningar om omvärlden är inte spegelbilder av en verklighet "därute", utan dessa är helt 

beroende och en produkt av våra sätt att kategorisera världen.  

 

– Historisk och kulturell specificitet. Människan är en historisk och kulturell varelse. Vi är med 

andra ord beroende av det som har hänt före vår levnadstid. Därför är våra uppfattningar och 

representationer av omvärlden historiskt och kulturellt specifika och kontingenta, det vill säga 

föränderliga. Våra världsbilder och identiteter kunde alltså ha sett annorlunda ut beroende på var 

och när vi lever, samtidigt som de är öppna för att omformas under ens livstid.  

 

– Samband mellan kunskap och sociala processer. Kunskap skapas genom social interaktion. 

Genom interaktionen skapas och upprätthålls våra sätt att se och uppfatta världen. Genom social 

interaktion kan vi antingen bygga upp gemensamma sanningar eller kämpa om vad som är sant eller 

falskt.  

 

– Samband mellan kunskap och social handling. Inom en särskild världsbild är det accepterat att 

handla på ett sätt medan ett annat ses som oacceptabelt. Detta leder till att vi handlar enligt vissa 

mönster av accepterade sociala handlingar, vilket i förlängningen innebär att det som är socialt 

konstruerat som kunskap och sanning får konkreta sociala konsekvenser
22

. 

 

Ovanstående är alltså gemensamt för många typer av diskursanalys, även så för den typ av 

diskursanalys som står i fokus i detta arbete. Jag kommer nu att övergå till det som är specifikt för 

min studie, nämligen Foucaults teorier om diskursanalys. Nämnas bör att Foucaults teorier är långt 

fler och större än det som berörs i det här uppsatsarbetet. Jag har valt att fokusera på aspekter som 

jag finner värdefulla för min typ av analys och lämna övrigt därhän. Påpekas bör även att 

                                                 
21 Winther Jörgensen & Phillips, s 10 

22 Winther Jörgensen & Phillips, s 11-12 
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traditionellt sett brukar Foucaults diskursanalys betona det sammanhållna och gemensamma inom 

diskursen och inte dess motsättningar
23

. I denna uppsats kommer dock Foucault att användas för att 

särskilja fenomen från varandra.  

 

4.2 Michel Foucault 

 

Michel Foucaults definition av diskurser är: "Hela den praktik som frambringar en viss typ av 

yttranden"
24

. Foucault stod i mångt och mycket för startskottet till diskursanalysen genom att 

utveckla teori och begrepp och göra empiriska undersökningar
25

. Även han sällar sig till den 

socialkonstruktionistiska premissen att vår kunskap inte bara är en enkel spegling av verkligheten. 

Med detta menar han att sanningen i stället konstrueras av diskurser och inom dessa diskurser finns 

i sin tur olika kunskapsregimer som anger vad som är sant och falskt. Därmed är Foucaults mål att 

söka klarlägga dessa strukturer och redogöra för reglerna för vad som är tillåtet och över huvud 

taget tillåts sägas, samt reglerna för vad som betraktas som sant eller falskt. Det finns nämligen, 

enligt Foucault, ett stort antal utsagor som inte alls är aktuella för att yppas och heller inte skulle 

accepteras som meningsfulla inom en särskild diskurs. Dessa gränser utgörs som nämndes ovan av 

historisk och kulturell specificitet
26

.  

 

Resonemanget ovan benämnde Foucault sanningseffekter. De hjälper oss alltså genom diskursiva 

formeringar att se vad som görs sant eller falskt och i förlängningen även vad som är tänkbart eller 

otänkbart att säga inom en diskurs
27

. I min undersökning är ämnet för maktkamp med andra ord 

vilka eventuella gränser det finns för yttrandefrihet. Två trätande grupperingar inom debatten 

(antingen helt för yttrandefrihet eller enbart delvis för yttrandefrihet) gör anspråk på att hävda var 

den sanna gränsen för yttrandefrihet bör dras. Inom debatten som är föremål för denna 

undersökning utgörs det offentliga samtalet troligtvis av en mängd röster från vitt skilda diskurser 

(den journalistiska, konstnärliga och religiösa diskursen bland andra) där åsikterna om var gränsen 

bör gå krockar. På debatt- och kultursidorna pågår därmed en diskursiv kamp om att sätta gränserna 

för vad som är tillåtet eller inte. 

 

Foucaults teori inrymmer också begreppet utestängningssystem (även kallat 

utestängningsmekanismer eller -principer). Han skriver i "Diskursens ordning" att det finns ett antal 

                                                 
23 Bergström & Boréus, s 312 

24 Bergström & Boréus, s 309 

25 Winther Jörgensen & Phillips, s 19 

26 Winther Jörgensen & Phillips, s 19 

27 Börjesson & Palmblad, s 12 
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procedurer som tillsammans kontrollerar, väljer ut, organiserar och fördelar diskursproduktionen. 

Dessa utestängningssystem bidrar alltså till att forma diskursen som en helhet. Systemens uppgift är 

att avvärja makt och hot, bemästra deras slumpmässighet och "kringgå dess tunga, skrämmande 

materialitet"
28

. Det vill säga, det är ett sätt för diskursen att försvara sig mot utmanande 

föreställningar som försöker slå sig in i den aktuella diskursen. Dessa tre procedurer benämner han 

"det förbjudna ordet", "avskiljandet av vansinnet" och "viljan till sanning".  

 

Förbudet, menar Foucault, är den vanligaste utestängningsmekanismen. Som exempel menar han att 

alla människor är medvetna om att det inte är lämpligt för vem som helst att säga vad som helst, när 

som helst
29

. Detta förbud innebär alltså att det helt enkelt inte är möjligt att säga vad som helst inom 

en särskild diskurs. Foucault menar att de förbud som en diskurs drabbas av tidigt och snabbt 

avslöjar diskursens koppling till begäret och makten. Diskursen är nämligen också "maktlysten": 

inte bara "det som traderar striderna och maktsystemen utan också det för vilket, genom vilket man 

slåss - den makt man försöker erövra"
30

. (Mer om Foucault och hans maktbegrepp nedan.) Med mitt 

arbete i åtanke kan man här misstänka att Vilks och Ohlson är de som har gjort ett övertramp mot 

diskursen om yttrandefrihet. De har skapat konstverk som enligt många som är för yttrandefrihet 

ändå anses strida mot de gränser som finns för vad man får säga inom yttrandefrihetens ramar. De 

har i och med sin konst sagt något förbjudet, det vill säga, de har trampat religionen på tårna. 

 

Den andra utestängningsprincipen är inte så mycket ett förbud som en uppdelning och ett 

förkastande. Uppdelningen baseras på vad som inom en diskurs kan betraktas som förnuftigt och 

vad som bör anses som vansinnigt, det vill säga klokt eller "sjukt".  Denna princip kallar Foucault 

"avskiljandet av vansinnet". Hans utgångspunkt är att ända sedan medeltiden har denna uppdelning 

existerat. Precis som då är även idag "dåren den vars diskurs inte får cirkulera som andras". 

Foucault menar med detta att dårens tal ibland ignoreras och uppfattas som obefintligt utan varken 

sanning, betydelse, beviskraft eller makt. Ibland tillskrivs dock den vansinniges tal märkliga krafter, 

såsom att han kan se saker, förutsäga framtiden och uppfatta saker med en sorts naiva ögon som vi 

andra inte kan. Antingen talar dåren för döva öron eller så ses hans ord som något ännu mer 

förnuftigt än det förnuftiga. Kanske går det att finna exempel på detta i debatten om Vilks och 

Ohlson i och med att deras avsikter eventuellt ifrågasätts? Är de konstnärer som vill förändra något 

till det bättre eller är de bara naiva och vill provocera? 

 

                                                 
28 Foucault, s 7 

29 Foucault, s 7 

30 Foucault, s 8 
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Den tredje och sista utestängningsprincipen är viljan till sanning. Enligt Foucault har även denna 

uppdelning rötter som sträcker sig långt tillbaka i historien: 

 Ty ännu för 500-talets grekiska poeter var den sanna [...] diskursen - alltså den diskurs man respekterade, 

 fruktade och gjorde klokast i att underkasta sig eftersom den var rådande - den diskurs som uttalades av rätt 

 person och enligt erforderlig ritual. [...] Men hundra år senare låg den högsta sanningen inte längre i vad 

 diskursen var eller i vad den gjorde utan i vad den sade: det kom en dag när sanningen flyttades från den 

 ritualiserade, verksamma och korrekta yttrandeakten till yttrandet självt, till dess mening, form, ämne och 

 förhållande till sin referent.
31 

Precis som de två tidigare utestängningsprinciperna förlitar sig viljan till sanning på institutionellt 

stöd (från till exempel vetenskap och medicin). Principen både förstärks och förnyas av trögheten 

som råder inom praktikerna. Foucault menar att viljan till sanning, det vill säga det som anses vara 

rätt respektive fel, har en tendens att utöva en form av press på och tvingande makt över andra 

diskursformer, såsom litteratur, press, ekonomi, lagstiftning och straffsystem. Ständigt söks en 

sanningsdiskurs för att berättiga det som sker inom respektive diskurs
32

. Här kan det i fallet med 

Ohlson och Vilks alltså röra sig om att de ifrågasätter gränserna för yttrandefrihet. Då yttrandefrihet 

är en grundlag sätter yttrandefriheten i sig gränser för vad som är möjligt inom andra diskurser, de 

utgör en högre form av sanning. Därmed är det av yttersta vikt att nå en gemensam sanning som kan 

agera pekpinne för övriga diskurser. 

 

Börjesson & Palmblad reflekterar över Foucaults utestängningsmekanismer och sammanfattar det 

som så att dessa mekanismer formulerar gränser för vad som är tänkbart. Diskurser utgörs inte 

enbart av det faktiska innehållet, utan även vad det är som gör det möjligt och säga någonting just 

där och just då. Diskurserna är dock samtidigt även inspiratörer och meningsgivare och inte bara 

"tankepoliser" som sätter gränser för det möjliga. Diskurserna kan begränsa handlingsutrymmet, 

men de kan lika väl ge utrymme för och skapa nya associationer, logiker och tankesätt
33

 och därmed 

skapa ny kunskap. 

 

Detta om Foucaults utestängningsmekanismer. Nu vidare till hans uppfattning om makt och 

kunskap, två begrepp som är tätt sammanlänkade med utestängningssystemen.  

 

I sitt senare arbete övergår Foucault från att sätta aktörer och strukturer i fokus, till att fokusera på 

maktbegreppet. Foucault sätter snedstreck mellan makt/kunskap, det vill säga han menar att 

kunskap är makt och att all makt i huvudsak är god men även kan vara "ond". Makten är enligt hans 

                                                 
31 Foucault, s 11-12 

32 Foucault, s 13-14 

33 Börjesson & Palmblad, s 12 
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definition inte något som tillhör bestämda agenter, till exempel enskilda individer eller institutioner, 

med särskilda intressen som utövar kontroll över passiva subjekt. Makten utvecklas snarare i 

relationer mellan människor som kommer att leda till begränsningar för vissa och möjligheter för 

andra
34

. Den är spridd över olika sociala praktiker och behöver inte innebära något negativt och 

förtryckande, utan bör snarare ses som en produktiv kraft. Den bidrar till att forma diskurser, 

kunskap och subjektiviteter
35

. Winther Jörgensen & Phillips citerar Foucault: 

 Det som får makten att äga giltighet, det som gör att den blir accepterad, är helt enkelt det faktum att den inte 

 bara tynger oss som en kraft som säger nej utan genomsyrar och skapar tingen; den framkallar njutning, 

 frambringar kunskap, skapar diskurs. Den måste betraktas mer som ett produktivt nätverk som löper genom 

 hela samhällskroppen än som en negativ instans med förtryck som uppgift.
36

  

Med andra ord är det genom makten som vår sociala omvärld skapas och som objekt skiljs, får 

egenheter och relationer till varandra. Samtidigt som makten gör att vi skapar och uppfattar vår 

omvärld på ett särskilt sätt sätter den även i samma skede begränsningar för vad som är möjligt 

respektive omöjligt inom en särskild diskurs
37

.  

 

Dessa diskursiva ramar för vad som är accepterat inom en diskurs eller inte, gör att Foucault 

kopplar samman makt med skapandet av vår kunskap. Kunskap är, enligt Foucault, drivmedlet för 

utestängningssystemen. Kunskapen styr och reglerar därmed vad som är möjligt att säga
38

. Då 

diskurserna bidrar till att skapa oss själva som subjekt samt de objekt vi vet något om, menar 

Foucault att vår kunskap styrs av vår verksamhet inom diskursen. Detta får i sin tur följder för hans 

uppfattning om sanning. Enligt Foucault kan man aldrig nå en absolut sanning då vi inte kan ställa 

oss i en position utanför diskurserna. Eftersom man inte kan nå sanningen ska man heller inte fråga 

vad som är sant eller falskt. I stället bör fokus ligga på att analysera hur dessa sanningseffekter 

skapas inom diskursen
39

.  

 

Det kommer att göras i detta arbete genom att analysera debatterna om Ohlsons och Vilks konstverk 

för att se hur "sanningen" om yttrandefrihet konstrueras.  

 

 

 

 

                                                 
34 Bergström & Boréus, s 311 

35 Winther Jörgensen & Phillips, s 20 

36 Winther Jörgensen & Phillips, s 20 

37 Winther Jörgensen & Phillips, s 20 

38 Bergström & Boréus, s 312 

39 Winther Jörgensen & Phillips, s 20-21 
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5. Metod 

 

För att kunna analysera och finna dessa sanningseffekter behöver man en metod. Som nämndes 

ovan kan diskursanalysen användas som en sorts helhetslösning samtidigt som den är öppen för att 

kombineras på en mängd olika sätt, med teorier och metoder från andra inriktningar. För mitt arbete 

används diskursanalysen både som teori och metod. Dock kommer jag även att använda mig av stöd 

till metoden med hjälp av Torsten Thuréns "Tanken, språket och verkligheten". I sin bok ger han 

exempel på vad man bör fokusera på i en textanalys. Inom diskursanalysen finns i allmänhet 

nämligen inga konkreta riktlinjer för vad man bör ta fasta på i en textnära läsning. Inledningsvis 

kommer jag i detta avsnitt att sammanfatta metoden för diskursanalys i sin helhet för att sedan 

övergå till att presentera Thuréns verktyg för textanalys. 

 

Som redan nämnts så bygger diskursanalys på strukturalistisk och poststrukturalistisk språkfilosofi 

vars grundtanke är att vår tillgång till verkligheten alltid sker genom språket. Genom språket skapar 

vi representationer av verkligheten som inte bara speglar vår omvärld utan även bidrar till att skapa 

den. Det betyder inte att vår omvärld bara finns i språket. Den fysiska världen finns också, men den 

får enbart sin betydelse, sin mening för oss, genom olika diskurser
40

. Språket är, som Winther 

Jörgensen & Phillips skriver, "en 'maskin' som konstituerar den sociala världen". Det vill säga, den 

sociala världen samt sociala relationer och identiteter, är beroende av det som sker inom diskursen. 

Sker förändringar inom diskursen så påverkar det även vår sociala värld
41

.  

 

Några punkter som är värda att ha i åtanke gällande metod inom poststrukturalistiska inriktningar 

av diskursanalys är att dessa för det första menar, att språket inte är en avspegling av en redan 

existerande verklighet. Bakom språket finns mer än bara yta. För det andra ses språket som 

strukturerat i mönster eller diskurser. Det vill säga, det rör sig om flera olika system där 

betydelserna för olika tecken skiftar från diskurs till diskurs. För det tredje bevaras och förändras de 

diskursiva mönstren i diskursiva praktiker. Med andra ord formas språkmönstren av det som sker 

inom diskursen mellan aktörerna. Avslutningsvis anser därför poststrukturalistiska inriktningar av 

diskursanalys att bevarande och förändring av mönster bör sökas i sådana konkreta kontexter där 

språket sätts i spel
42

. I detta arbetes fall rör det sig om debatt- och kulturartiklar. 

 

Mats Börjessons definition av diskurser är: "talordningar och logiker som bestämmer gränserna för 

                                                 
40 Winther Jörgensen & Phillips, s 15 

41 Winther Jörgensen & Phillips, s 16 

42 Winther Jörgensen & Phillips, s 18 
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vad som är socialt och kulturell accepterat som 'sant', 'trovärdigt', 'förnuftigt', 'gott', med mera". Han 

beskriver i "Diskurser och konstruktioner" ytterligare intressanta aspekter av den diskursanalytiska 

metoden. Dessa aspekter kommer även de att ligga till grund för frågeställningarna i denna uppsats 

då jag anser att användningen av hans resonemang och frågeställningar kommer att bidra till att ge 

en mer välutvecklad bild av debatterna i analysen.  

 

Börjesson menar att studerandet av diskurser innebär att fundera över vad som sägs, hur det sägs 

och hur det kunde ha sagts annorlunda.  Vidare menar han, precis som nämnts tidigare, att 

diskurserna sätter gränser för vad som får sägas i ett visst sammanhang. Börjesson är dock extra 

noggrann med att betona aspekten om vem som får tala: 

 I varje miljö, på varje plats där den aktuella diskursen verkar, råder talordningen också över vem som 

 definieras som (mest) initierad, vem som är kapabel till det mest seriösa talandet. Vi kan se detta när en aktör 

 (ut)definieras som lekman, partisk, subjektiv, felinformerad, inkompetent, eller andra sätt som verkar för ett 

 ifrågasättande av uppgiftslämnarens trovärdighet.
43 

Då detta kopplas till Foucaults teorier om utestängningsmekanismer blir det fruktbart att se närmare 

på vem som är skribenten till artiklarna i fråga och vad det kan ha för betydelse för skapandet av 

diskursen kring yttrandefrihet. Vidare beskriver Börjesson diskursanalys som en konst att fånga det 

som är taget för givet. Han hänvisar till ett citat av Ingrid Sahlin som gjort en tydlig formulering av 

vad diskursanalys innebär: 

 Diskursanalysen gör det möjligt att se det märkvärdiga i något som framstår som naturligt. Ingen text kan 

 uttrycka allt utan vilar på en rad outtalade förutsättningar, men i en diskursanalys läser man inte texterna för att 

 undersöka vad författaren vill säga, utan man granskar dem för att undersöka vad de underförstår, omöjliggör, 

 respektive implicerar.
44 

Även dessa tankegångar kommer att vara fruktbara att ta fasta på i analysen av debatt- och 

kulturartiklarna. Då yttrandefriheten är fastställd i svensk grundlag händer det kanske lätt att man 

tar den och dess innebörd för givna. Att då fokusera på vad som sägs bortom den faktiska texten i 

artiklarna kan bidra till att ge en mer enhetlig helhetsbild av hur samtalet kring yttrandefriheten ser 

ut.  

 

Sammanfattningsvis kommer analysen av materialet alltså att fokusera på ett flertal aspekter. 

Författaren och hans eller hennes roll som opinionsskapare samt roll inom debattklimatet 

(professionell eller lekman etc.) kommer att tas i beaktande. Likaså hur texten framställs - hur 

kunde det ha sagts annorlunda? Vad nämns inte i sammanhanget? Vad gör skribenten för att nå 

trovärdighet? Vem riktar sig texten och skribenten till? Dessutom kommer på detaljnivå den 

                                                 
43 Börjesson, s 21 

44 Börjesson, s 23 
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lingvistiska analysen att fokusera på stilistiska och symboliska verktyg som skribenten nyttjar. På 

en ordnivå kommer val av ord, uttryck och eventuella metaforer att analyseras. 

 

5.1 Tanken, språket och verkligheten 

 

För att på ett adekvat sätt kunna göra en språknära analys behövs verktyg som inte tillhandahålls av 

författarna som hänvisats till ovan. Därför följer härnäst en presentation av Torsten Thuréns 

instrument för textanalys. Anledningen till att analysen i mitt tycke kan gagnas av att ha en mall att 

luta sig mot, är att det breda diskursanalytiska fältet kännetecknas av ett intresse för 

regelbundenheter, villkor och förutsättningar som olika utsagor vilar på
45

. Med Thuréns mall får 

man som forskare en konkret lista med lingvistiska aspekter att ta i beaktande vid en textanalys.  

 

Thurén skriver i sitt förord och inledning att språk och tankemönster präglar vår verklighet
46

. 

Samtidigt kompliceras skapandet av verklighet av bristerna som finns med vårt språk. Han menar 

att det finns eller åtminstone har funnits en dröm om ett tydligt och exakt språk där man kan förstå 

varandra utan risk för missförstånd och felaktiga tolkningar. Dock finns det en mängd olika faktorer 

som förhindrar detta och Thurén nämner bland annat personlighet, nationalitet, kultur och politiska 

åsikter som faktorer som spelar in
47

. Språket är trots detta ett "kraftfullt instrument för att skapa vår 

uppfattning om verkligheten omkring oss"
48

. Nedan följer en sammanfattning av de olika sätt som 

det sker på. Sammanfattningen börjar på detaljnivå och rör sig därefter mot språket som helhet. 

Varje enhet för analys följs upp med frågor som Thurén föreslår att man kan ställa texten. Endast de 

enheter och frågor som är relevanta för analysen kommer att sammanställas nedan.  

 

Ordval och definitioner: Problemet med dessa är att de kan vara vaga, flertydiga och 

värdeladdade. Detta leder till att de kan tolkas på en mängd olika sätt.  

 

– Förekommer vaga ord eller uttryck? Preciseras de? I så fall hur? Kan vagheten leda till 

missförstånd? 

– Förekommer flertydiga ord eller uttryck? Specificeras de? I så fall hur? Kan de leda till 

missförstånd? 

– Har orden konnotationer (för läsaren individuella bibetydelser utöver ordets huvudbetydelse) som 

styr tanken eller känslan? Förekommer värdeladdade ord? Kan ord med andra konnotationer 

                                                 
45 Börjesson, s 54 

46 Thurén, s 8 

47 Thurén, s 10 

48 Thurén, s 12 
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användas för att uttrycka samma sak? 

 

Metaforer: Metaforen, att beskriva en sak som någonting annat, påverkar vårt sätt att uppfatta 

verkligheten och våra värderingar. Då metaforen visar på likheter mellan olika företeelser kan en 

lyckad metafor få läsaren att uppfatta nya sammanhang. Dock kan en metafor skapa sammanhang 

där det inte finns några och på så sätt bli missvisande. 

 

– Är metaforerna tydliga och utvecklade, eller är de slitna vardagsmetaforer som man knappt är 

medveten om? 

– På vilket sätt styr metaforerna tanken och känslan
49

? 

 

Idealtyper: Max Weber
50

 formulerade begreppet idealtyp, som innebär att man skapar en 

tankekonstruktion av renodlade drag av verkligheten. Av dessa drag skapar man sedan en "perfekt" 

bild av en företeelse, till exempel vad som utgör en perfekt demokrati eller journalist. Idealtyper är 

effektiva för att strukturera omvärlden, men kan även missbrukas.  

 

– Resoneras det i termer av idealtyper? Framgår det i så fall att det är frågan om 

tankekonstruktioner, eller finns det risk att man blandar ihop idealtypen med verkligheten? 

– Handlar idealtypen om beteenden (som rationalitet), institutioner (som demokrati eller totalitär 

stat) eller människotyper (som arbetare eller journalister) eller om något annat? 

 

Dikotomier: Att dela upp världen i två delar, dikotomisering, är ett av de vanligaste sätten att dela 

in världen. De två delarna är ofta mycket grovt förenklade indelningar som vi använder för att 

förenkla möjligheten att göra jämförelser. 

 

– Resonerar man i form av dikotomier, eller tänker man sig en vag, graderad skala mellan 

jämförelseobjekten? 

– Uppfattar man den ena parten i dikotomin som god och den andra som ond? 

– Har endera parten i dikotomin rollen som Den andre (det vill säga, finns det en åtskillnad mellan 

"vi" och "dom"? Hur uppfattas denne i så fall? Negativt eller positivt?  

 

 

 

                                                 
49 Thurén, s 197 

50 Se Weber, Den protestantiska etiken och kapitalismens anda 
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Jämförelser 

 

– Vilka jämförelser görs? Vad jämför man med? Är jämförelsen missvisande eller tvivelaktig i 

något avseende? 

– Saknas relevanta jämförelser? 

 

Konflikt - konsensus: Skribenten kan ha en konflikt- eller konsensusbaserad syn på verkligheten. 

Antingen kan man som skribent se maktrelationer eller intressemotsättningar i de flesta 

sammanhang, eller så är man av åsikten att det mesta är frid och harmoni. 

 

– Mellan vilka parter anser man att det råder konflikt?  

– Mellan vilka parter anser man att det råder konsensus? 

– Vad handlar konflikten om?  

– Handlar konflikten i grund och botten om någonting annat än det förefaller? Är till exempel det 

som förefaller vara ett religionskrig egentligen en förklädd klasskamp? 

– Kämpar krisens aktörer för sina verkliga intressen, eller är de manipulerade att gå andras 

ärenden
51

? 

 

Abstrakta begrepp 

 

– Vilka abstrakta begrepp används? 

– Leder abstraktionerna till att individen kommer bort? 

– Uppfattas abstrakta begrepp - länder, samhällsklasser etc. - som enheter i yttervärlden eller enbart 

som tankekonstruktioner
52

? 

 

Framställningssätt: Thurén gör en uppdelning i fyra olika framställningssätt för språket och texter: 

redogörande (att tala om), argumenterande (att bevisa), gestaltande (att visa) och narrativ 

framställning (att berätta). Enligt honom ger de olika framställningssätten upphov till olika effekter. 

Till exempel kan en gestaltande och berättande framställning engagera läsarnas känslor starkare än 

fakta- och argumentframställning.  

 

– Är texten redogörande, argumenterande, gestaltande eller narrativ? 

– Finns det flera framställningssätt i samma text? I så fall, vilka funktioner har de olika 

                                                 
51 Thurén, s 198 

52 Thurén, s 199 
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framställningssätten? 

– Förekommer argumentering? Är argumenten i så fall hållbara och relevanta? Fattas något 

väsentligt argument? Följer slutsatsen argumenteringen? 

– Finns berättande, kronologisk framställning? I så fall, hur kan berättandet tänkas påverka 

verklighetsbilden
53

? 

 

Tolkning 

 

– Finns det skäl att misstänka att författaren är ute efter något annat än det han eller hon gör anspråk 

på? 

– Möjliggör texten inlevelse i en annan människas upplevelser? Hur säker är den tolkningen? 

– Finns det motsägelser eller inkonsekvenser i texten?  

– Vilken diskurs är texten formulerad i (vetenskapligt, journalistiskt, ekonomiskt språk etc.)
54

? 

 

Ovanstående sammanfattning består givetvis av ett väldigt stort antal frågor. Dock finner jag att alla 

är på ett eller annat sätt relevanta. Det är inte nödvändigtvis så att alla frågor kommer att vara 

aktuella eller möjliga att besvara i alla artiklar som ska analyseras, men där de går att besvara 

kommer de att bidra till en helhetsmässig bild av hur respektive text är uppbyggd. 

 

 

6. Urval och tillvägagångssätt 

 

Artiklarna om Elisabeth Ohlsons Ecce Homo och Lars Vilks rondellhund samlades in den 8 april 

2010 via databasen Retreiver. Artiklar samlades in från såväl Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, 

Aftonbladet som Expressen. Vid en skumläsning av artiklarna syntes dock tydligt att Dagens 

Nyheter var den tidning där debatten varit mest livlig gällande både Ecce Homo och 

Muhammedbilden. I övriga tidningar fanns lite att tillgå kring Ecce Homo-utställningen. Därför föll 

valet av tidning på Dagens Nyheter.  

 

Tidsramarna för eftersökningen av artiklar om Ecce Homo rörde sig från och med 1998-07-11, 

eftersom juli månad var månaden för vernissagen av Ecce Homo. Slutdatum för sökningen sattes till 

1998-12-31 då jag var osäker på hur snart efter vernissagen som debatten var som mest aktuell. 

Ramarna för sökningen om debatten kring Lars Vilks Muhammedbild begränsades från och med 

                                                 
53 Thurén, s 200 

54 Thurén, s 201 
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2010-01-01 till och med 2010-04-08, vilket var dagen då jag gjorde insamlingen av allt material. 

Orsaken till att valet föll på 2010-01-01 var dels för enkelhetens skull och dels för nyfikenhets skull 

för att se hur mycket som skrivits om Lars Vilks i januari och februari månad innan debatten bröt ut 

på nytt.  

 

Sammanlagt samlades 37 stycken Ecce Homo-artiklar in, varav 14 publicerades i Dagens Nyheter. 

Av dessa 14 valdes sju stycken ut då sex stycken var nyhetsartiklar och en var en recension. Antalet 

sju avgjorde att även sju stycken artiklar om Muhammedbilden skulle användas. Av de sammanlagt 

38 artiklarna om Muhammedbilden, insamlade från alla fyra tidningar, utgjordes 21 stycken av 

artiklar från DN. Åtta artiklar var renodlade nyheter, medan sex stycken blev överflödiga då kvoten 

på sju stycken uppfyllts. Det här valet baserades delvis på längd men var i övrigt slumpmässigt. 

 

Dock blev det tydligt allt eftersom analysen fortskred att det rent utrymmes- och innehållsmässigt 

skulle vara fullt tillräckligt med fem artiklar om vardera konstverk. Därför valdes de två 

kronologiskt senaste artiklarna om respektive ämne bort. Angående de två Ecce Homo-artiklarna 

som valdes bort blev det också tydligt efter närmare läsning att ämnena för debatt var alltför 

avlägsna från min frågeställning för att kunna bidra till en rättvis slutsats av analysen.  

 

Bland artiklarna som samlades in återfanns alltså både nyhetsartiklar och argumenterande 

debattinlägg. Kravet för att artiklarna över huvud taget skulle sparas var att de skulle uppnå 

åtminstone en halv A4-sida i längd. Då fokus för den här undersökningen ligger på hur debatten har 

sett ut har renodlade nyhetsartiklar valts bort. Kriteriet för att texten ska ses som ett debattinlägg är 

att den ska ha publicerats på antingen ledarplats, debattsidorna eller kultursidorna. Argumenterande 

texter som innehållit konkreta uttalanden från en eller annan person har även de valts bort då målet 

är att artikeln i sin helhet ska representera en enskild persons utsaga angående konstverket eller 

ämnet i fråga. De slutgiltiga siffrorna blev därmed fem artiklar publicerade på ledar- eller 

debattsidorna angående Ecce Homo samt tre kulturartiklar och två ledare om Muhammedbilden. 

 

Ett par avslutande aspekter bör nämnas angående artikeltexterna. Alla texter finns att läsa i sin 

helhet sist i uppsatsen. Inga ingrepp har gjorts i själva texterna, dock har jag justerat 

styckeindelningen i Ecce Homo-texterna. Då de kopierades från databasen Retriever hade de 

nämligen delats in på ett ologiskt sätt där ett nytt stycke kunde påbörjas mitt i en mening. Dessa 

indelningar justerades alltså så att de nu i stället kan läsas i kompletta stycken. Angående texten 

"Sexualiteten inget neutralt område" bör nämnas att då detta var en invändning mot en ledartext av 

Dagens Nyheter valde DN att besvara kritiken efter artikeln. Då detta inte är av intresse för min 
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frågeställning har denna text inte analyserats, men finns alltså att läsa i appendix.  

 

 

7. Analys 

 

I analysen används som sagt Torsten Thuréns verktyg för textnära analys som beskrivits ovan. 

Avslutningsvis i analysen av respektive artikel avser jag även att besvara följdfrågorna till min 

huvudfråga, bland annat vilken roll konstverket spelar i texten, om konstnären diskuteras samt vilka 

argument och källor skribenterna använder sig av. Jag kommer även att använda mig av 

kursiveringar för att förtydliga uppseendeväckande ordval. Märk alltså att kursiveringarna nedan är 

mina och aldrig författarens. Vid tillfällen då jag analyserar särskilda ordval och dylikt kan analysen 

gränsa till tolkning. Detta har varit näst intill omöjligt att undvika då citaten som jag har valt ut 

förstås bör kommenteras. I vissa fall har de inte kunnat kommenteras utan att en viss tolkning från 

min sida ingår. Detta gäller särskilt då författaren skrivit något vagt som jag har valt att anmärka på. 

I övrigt lämnas tolkningar till slutdiskussionen. 

 

Texterna analyseras i kronologisk ordning och inleds därmed med artiklarna om Ecce Homo. 

 

7.1 Elisabeth Ohlson och Ecce Homo 

 

7.1.1 "Ökad öppenhet stävjar intolerans. Fördomsfulla attityder mot homosexuella 

måste bekämpas - även hos riksdagsledamöter." 1998-07-21 

 

Författaren till den här artikeln anges inte, varför jag åter utgår ifrån att det handlar om en 

ledarartikel från Dagens Nyheter. Budskapet avslöjas i rubriken. Författaren använder artikeln för 

att belysa att homosexuellas rättigheter måste ingå i det offentliga samtalet och olika former av 

debatter för att stävja intolerans. Skribenten menar nämligen att intolerans oftast riktas mot 

individer baserat på deras grupptillhörighet: "Kvinnor, invandrare och homosexuella är några 

exempel på människor som på olika sätt blir diskriminerade". Här skapas en dikotomi mellan de 

människor som hör till normen och de som faller utanför och därmed diskrimineras. Dock menar 

författaren att "[j]ämställdhet och segregation står ofta på den offentliga debattens dagordning, men 

situationen för människor med en annan sexuell läggning [...] uppmärksammas tyvärr mer sällan". 

Författaren förenklar och generaliserar människogrupperna till idealtyper av "kvinnor, invandrare 

och homosexuella" och menar att de är utsatta grupper. Dock är homosexuella ytterligare 

diskriminerade då deras situation ännu inte ens nått "den offentliga debattens dagordning". De olika 
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idealtyperna jämförs sinsemellan för att belysa att de lever i olika situationer och med olika villkor, 

även om de som helhet utgör och ses som tillhörande en och samma grupp av "utsatta människor".  

 

Fortsättningsvis väljer artikelförfattaren att poängtera att homosexualitet börjar bli ett allt vanligare 

inslag i den svenska samhällsbilden: "Fler och fler tar steget att 'komma ut' - tala om att de är 

homosexuella - både bland kändisar och bland Svenssons". Författaren jämför här situationen för 

homosexuella mellan ett "då" och ett "nu" genom att påpeka att allt fler väljer att komma ut idag 

jämfört med en tidigare ospecificerad period. Effekten av den här meningen blir att författaren 

påpekar att det inte är någon skillnad mellan vilka som väljer att leva som öppet homosexuella och 

inte. "Homosexuella" delas in i den mycket förenklade dikotomin av idealtyperna "kändis" eller 

"Svensson". Stereotyper som många homosexuella individer kan tänkas ha svårt att känna igen sig i.  

 

Avslutningsvis hänvisar författaren till en sammanställning som RFSL presenterat angående vilka 

partier som "agerat mest homovänligt under mandatperioden i riksdagen". Författaren presenterar 

därmed "homovänliga" respektive "homofientliga" fakta: "Folkpartister, vänsterpartister och 

miljöpartister har agerat mest homovänligt" medan det "mest beslutsamma motståndet kommer från 

kristdemokrater". Här kan man tyda en uppdelning i "gott och ont", där de homovänliga partierna är 

de "goda" medan kristdemokraterna som motståndare till homosexuella är "onda".  

 

Artikeln är full av förenklingar och idealtyper. Människor delas in i olika, mer eller mindre vaga, 

grupperingar: "kvinnor", "invandrare", "homosexuella", "bisexuella", "könsöverskridare", 

"kändisar" och "Svenssons". Även konstruktionen "gaykulturen" används som ett samlingsnamn för 

att sammanfatta de homosexuellas kultur. Dock är det omöjligt för författaren att inte använda dessa 

förenklingar med tanke på ämnet för debatt. Det framgår ändå tydligt att detta är sammansatta 

förenklingar av verkligheten som används som benämningar på betydligt mer komplicerade 

grupperingar.  

 

På ordnivå finns knappt något att anmärka på. Språket är rakt på sak utan uppseendeväckande 

ordval eller metaforer. Endast inslag av ett fåtal värderande ordval återfinns, exempel på dessa är 

"ett gripande reportage om våld", "[homosexuellas situation] uppmärksammas tyvärr mer sällan" 

samt "Förhoppningsvis är den ökade synligheten ett tidstecken". I övrigt märks författarens närvaro 

inte av i någon vidare utsträckning, förutom i de inledande och avslutande styckena där skribenten 

uppmanar till ökad debatt och därmed ökad tolerans. Ordvalsmässigt skulle eventuellt 

definitionerna av idealtyperna kunna ifrågasättas, men som nämndes ovan anser jag att författaren 

gör dessa indelningar på ett adekvat sätt. 
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Den här artikeln ställer sig helt utanför en religiös diskurs. Ingen konkret konflikt nämns, vare sig 

inom till exempel Svenska kyrkan eller i det svenska samhället. Ämnet diskuteras ur ett politiskt 

perspektiv där skribenten redogör för behovet att diskutera alla människors rätt till jämlikhet. 

Yttrandefrihet nämns inte över huvud taget, vilket inte är så konstigt med tanke på att konstverket i 

sig inte diskuteras. Det enda som nämns om Elisabeth Ohlson och Ecce Homo återfinns i mitten av 

artikeln. Skribenten sammanfattar sin egen tolkning att fotoutställningen handlar "om Jesus 

förhållande till homosexualitet" och påpekar att detta har debatterats i bland annat Dagens Nyheter. 

Detta medför alltså att samtalet rört sig bort ifrån debatten om yttrandefrihet. 

 

7.1.2 "Foto: Se människan. Bögbilderna av Jesus provocerar nog bara fariséer." 

1998-07-22 

 

Sverker Lenas, kulturskribent på Dagens Nyheter, avser i sin text avdramatisera Ecce Homo-

utställningen. Han inleder sin text med att ställa en fråga: "Går det att säga något mer självklart än 

att även bögar är människor?" Han fortsätter därefter med att ge sin uppfattning om vad Ecce Homo 

handlar om. Enligt honom "rör det sig om den homosexuella människan. Med tolv fotografier 

berättar Elisabeth Ohlson om Jesu liv och död som bög." En tolkning som förvisso inte var 

Elisabeth Ohlsons avsikt (se avsnittet om bakgrund), men som i vilket fall leder Lenas till att 

diskutera homosexuellas roll inom kyrkan.  

 

Skribenten påpekar att utställningen hade sina motståndare redan innan den hade öppnat. Ulf 

Ekman, grundare av Livets Ord, "höjde en upprörd röst" och arrangörerna var "rädda för att någon 

skulle göra en ny 'Soft Core
55

' [och] ordnade fram tre biffiga dörrvakter till premiären". Lenas 

skapar därefter en dikotomi mellan de som är för respektive emot utställningen. Han tvivlar på att 

"andra än verkligt inbitna böghatare kan uppröras över fotografierna" eftersom "[d]et tydliga 

budskapet, att kyrkan ska välkomna även de homosexuella, är ett krav med långt fler anhängare än 

motståndare". Här skapas alltså en gräns mellan "böghatare" och "alla andra" där alla andra utgörs 

av ett "vi" som är öppna, för fri konst och för homosexuellas rättigheter. "Böghatare" utgörs därmed 

av bland annat Ulf Ekman eftersom han några rader tidigare utpekades som motståndare till 

utställningen. Även fundamentalister, homofober samt övriga personer som är anhängare av 

odemokratiska värderingar, till exempel nazister bör räknas till denna gruppering.  

 

                                                 
55 Soft Core var en utställning som ägde rum på Historiska museet 1998 med fotografier av Donald Mader som 

föreställde unga nakna pojkar. Utställningen beskylldes för pedofili och nynazister protesterade genom att slita ner 

utställningen. 
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Lenas hävdar att bildinnehållet i Ecce Homo inte egentligen är något att uppröras över då det är en 

"korrekt historia gestaltad med smarta bilder som befinner sig långt bort från exempelvis 

Mapplethorpes". Skribenten gör en jämförelse med fotografen Robert Mapplethorpe, som är känd 

bland annat för sina homoerotiska motiv, för att på så sätt lindra effekten av Ohlsons fotografier. 

Lenas menar att sexualiteten i Ohlsons bilder "dväljs i en skepnad som är ömsom andäktig, ömsom 

glamorös, aldrig rå eller osmält". Även detta ställs i förhållande till Mapplethorpes konst. För att ge 

Ohlsons fotografier en ännu mer världslig infallsvinkel och föra debatten i riktning bort från det 

religiösa, gör skribenten en liknelse där han påpekar att fotografiet av den sista måltiden snarast 

påminner "om ett av paradisets förföriska reklamfotografier. Kristus verkar mest göra reklam för de 

Estrellachips som tycks ha utgjort den sista förrätten".  

 

Lenas avslutar sin text med citatet som hör till bilden av den sista måltiden: "Se till att ni inte 

föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelska 

faders ansikte." Skribenten kommenterar därefter citatet med att någon "som provoceras av en 

sådan vädjan måste vara en farisé". En farisé i det här sammanhanget innebär en människa som är 

bokstavstroende. Lenas avsikt med denna avslutande mening kan vara att betona att det är 

förvånansvärt att så många protesterar mot Ecce Homo i och med att det finns få fundamentalister i 

ett annars så öppet och accepterande Sverige. Man kan även se antydan till att skribenten skulle 

"tycka synd om" människor som reagerar på det sättet inför en så "andäktig" utställning med verk 

som utstrålar "helighet". 

 

Diskursen är konstnärlig med inslag av en blandning mellan religion och politiska undertoner. I sin 

helhet är texten en diskussion av konstverken och hur de kan uppfattas som så pass stötande som de 

tycks göras. Konstverkens innehåll summeras kort och skribenten uppehåller sig särskilt vid 

fotografiet föreställande den sista måltiden samt dopet av Jesus. Jämförelser görs även med övriga 

konstnärliga motiv och formspråk. Dels i form av Robert Mapplethorpes homoerotiska motiv samt 

med stilen som förekommer i reklamfotografi. Religiösa infallsvinklar och politiska aspekter 

förekommer också då Lenas diskuterar homosexuellas rätt till att vara en del av livet i kyrkan och i 

förlängningen även i samhället i stort utan inskränkningar som baseras på deras sexuella 

preferenser. 

 

Författaren håller en redogörande och argumenterande ton där han vill betona det oskyldiga med 

Elisabeth Ohlsons utställning. Texten är någorlunda avskalad och saknar metaforiska uttryck, 

idealtyper och abstrakta begrepp. Författaren har i stället satt en särskild prägel på texten genom att 

använda en humoristisk, eller om man så vill, en förringande ton gentemot motståndarna av Ecce 
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Homo. Detta syns i ordvalen på ett antal ställen. Som redan nämndes inleder författaren med en 

frågeställning som han själv påpekar är en plattityd: "Går det att säga något mer självklart än att 

även bögar är människor?" Även i "tre biffiga dörrvakter" kan man skönja det, enligt författaren, 

absurda i situationen. Slutligen i meningen "Kristus verkar mest göra reklam för de Estrellachips 

som tycks ha utgjort den sista förrätten", syns åter igen författarens avspända inställning inför 

utställningen. Detta speglas i hans val att göra en jämförande liknelse med Kristus i något så 

populärkulturellt som en reklamfilm på TV, där Jesus fredagsmyser med chips som förrätt i stället 

för att avnjuta den sista måltiden. 

 

7.1.3 "Avs/Uppsala: Sikten har blivit klarare" 1998-09-21 

 

Ola Larsmo, skribent på DN, använder Ecce Homo-utställningen som underlag för att i sin text 

diskutera homosexuellas roll inom kyrkan. Han inleder texten i form av en återberättelse av hur det 

såg ut när Ecce Homo premiärvisades i Uppsala domkyrka. Utanför kyrkan "står inte mindre än tre 

polisbilar" och "innan Kulturnatten är över har inte mindre än elva tusen personer sett Elisabeth 

Olssons (sic) bildspel 'Ecce Homo'". Skribenten skriver att inga protester förekom, trots flera 

gruppers godkända demonstrationstillstånd och att "[d]en bomb som gruppen 'Kristen höger' sade 

sig ha placerat under kyrkan var förstås en bluff". Genom att lägga till ett litet "förstås" innan "en 

bluff" märker man skribentens ställningstagande. Han menar att när det kom till kritan dök ingen av 

motståndarrösterna upp och att detta vittnar om att de protesterande gärna skriker högt men inte 

omvandlar sina ord till handling. Därefter skriver Larsmo i form av en metafor att "en bomb av ett 

helt annat slag briserar just nu" och hänvisar till bland annat ledarsidor och debattprogram.  

 

Därefter återgår författaren igen till en form av (åter)berättarröst. Han skriver att domprosten 

Tuulikki Koivunen Bylund berättar om sin homosexuella vän och präst som gick bort i aids ett antal 

år tidigare och hur "de religiösa symbolerna bröt fram i hans språk under sjukdomens slutfas". Både 

Koivunen Bylund och Larsmo ställer sig därpå den, enligt dem, inte tydligen självklara frågan: 

"gäller inte de kristna symbolerna, det kristna hoppet också människor i hans situation?". 

"Människor i hans situation" blir här en generaliserande indelning av en viss människotyp. Alltså, 

gäller inte de kristna symbolerna och hoppet även (döende, kristna) homosexuella? En 

människogrupp som alltså i textens nuläge inte är självklart innefattade i den kristna gemenskapen. 

 

Larsmo övergår nu till att ifrågasätta konsten och dess visning i ett kyrkligt sammanhang. 

Författaren berättar att han gör ett tankeexperiment och en jämförelse: "Om nu Jesusbilderna hade 

varit en del av till exempel en reklamkampanj för Benetton-tröjor, hade jag då själv kunnat uppfatta 
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dem som stötande?" Precis som i föregående artikeltext jämförs Ohlsons bilder med ett reklamens 

formspråk. Larsmo menar att detta i sig skapar en kulturkrock. Han menar att "'kitschigheten' också 

har anförts som argument mot hennes bildsvit: det 'heliga' får inte 'förytligas'". Som motargument 

menar författaren att "förhålla sig ironisk till samhällets etablerade koder har länge varit ett viktigt 

stilmedel för delar av gaykulturen". Ett sedan länge etablerat förfarandesätt får alltså påvisa att det 

Elisabeth Ohlson har gjort med Ecce Homo är i sin ordning.  

 

I näst följande stycke påpekar författaren även att "sådan lust att vända invanda företeelser över 

ända är en del av det kristna idéarvet" och hänvisar till sjuttiotalsmusikalen "Godspell", med Jesus 

som clown. Därefter hänvisar Larsmo till teologen Harvey Cox som har "hamrat in den tanken", det 

vill säga, den har repeterats tills folk har accepterat att det är så. Vidare följer ett citat som i sitt 

sammanhang kan uppfattas som vagt och en aning förbryllande för läsare som inte är bekanta med 

Bibeln. "De sista skall vara de första", citerar Larsmo, utan att vidare förklara citatet, utan väljer 

enbart att uppfölja meningen med att jämföra kristenheten och gaykulturen. Han menar att både 

kristna och homosexuella har det gemensamt inom sina respektive kulturer, att det hör till att 

ifrågasätta invanda mönster och beteenden. 

 

Larsmo menar att Ecce Homo använder "Bibelns berättelse om Jesu död och uppståndelse" för att 

göra "de homosexuella synliga" i ett format där de hittills varit osynliga och "då inte bara för den 

egna gruppen - utan i en större gemenskap". Författaren anser att det är här "den demokratiska 

appellen ligger - sedan kan man ha synpunkter på det estetiskt fullgångna i bildsviten". Han menar 

med andra ord att det underliggande budskapet om demokratiska, mänskliga rättigheter är 

överordnat det estetiska värdet i fotografierna. Behovet av och rätten och viljan till att skapa debatt 

om demokratiska frågor är med andra ord viktigare än vad konsten i sig föreställer. 

 

Texten avslutas med en metafor som är bekant inom debatten, det vill säga, explosionsmetaforen: 

"Länge har frågan om kyrkan och de homosexuella varit minerad mark. I lördags small ett antal 

gamla laddningar av. Sikten blev klarare." Författaren påvisar här det komplicerade med att 

debattera ett känsligt ämne av den här typen. Tabun råder inom ämnet och det gör att samtalet inte 

förs helt obehindrat med människor som vågar säga vad som helst. Larsmo menar dock att i och 

med utställningens premiär "i lördags" har vissa tabun lagts åt sidan och "sikten blev klarare" tack 

vare att samtalet har öppnats ytterligare. 

 

Diskursen för texten är konstnärlig, religiös och politisk. Stor vikt fästs vid såväl konstverkets roll 

och förmåga att öppna upp det demokratiska samtalet, som vid homosexuellas rätt till att vara en del 
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av kristenheten och samhället i stort. Ecce Homo ställs i ett större konstnärligt perspektiv där det 

jämförs med reklamens formspråk samt kristenhetens och gaykulturens "vana" att ifrågasätta 

etablerade koder och invanda företeelser. 

 

Texten är argumenterande och narrativ i sin uppbyggnad. De allra första styckena berättar för 

läsaren hur det såg ut runt och i Uppsala domkyrka kvällen för Ecce Homos premiärvisning, för att 

på så vis ge en bild av hur det var att vara på plats. Därefter övergår texten till ett argumenterande 

resonemang. Författaren tar upp argument mot utställningens visning och bemöter dessa med egna 

motargument, i form av att konst är till för att ifrågasätta och ifrågasättas samt att Ecce Homo talar 

för en hel grupp om den viktiga frågan om homosexuellas rätt i kyrkan och samhället.  

 

Det förekommer en mängd metaforer, idealtyper, abstraktioner, vaga ordval och jämförelser i 

texten. Metaforer och olika typer av jämförelser har redan nämnts ovan. Exempel på idealtyper är 

"kristna", "homosexuella", "kristna homosexuella" och "gaykulturen". Som tidigare är dessa 

förenklingar nödvändiga men man kan givetvis ifrågasätta deras legitimitet. (Hur är en kristen? Hur 

är en homosexuell? Vad är gaykultur?) I denna text finns det dock inte någon vidare anledning för 

författaren att definiera vad han menar med dessa.  

 

Abstraktioner och vaga uttryck finns det även vissa exempel på. Bland annat författarens val att 

använda det abstrakta begreppet "Västerlandet" i meningen: "Västerlandet har ännu, på gott och ont, 

en överordnad symbolkrets för att synliggöra sådant som oskyldigt lidande [...]". Ordvalen 

"Västerlandet" och "en överordnad symbolkrets" gör meningen något diffus. Var går gränsen för 

"Västerlandet"? Vad menas med "en överordnad symbolkrets"? Är det en krets av särskilda personer 

eller är det Västerlandet i sig som utgör den överordnade symbolkretsen? Det är otydligt vad 

författaren egentligen menar. 

 

Anmärkningsvärt i övrigt är att Larsmo är noggrann med att använda sig av flera olika källor för att 

styrka sina egna argument. Han hänvisar dels till domprost Koivunen Bylund som har egen 

erfarenhet av homosexuellas svåra situation inom kyrkan genom sin vän prästen Westin. Dessutom 

nämner Larsmo teologen Harvey Cox som menar att det hör till det kristna idéarvet att ifrågasätta 

invanda föreställningar inom kyrkan. Avslutningsvis nämner författaren även "de garvade 

teologerna" Holstein Fagerberg och Viggo Junkes som "med viss trötthet" parerar inlägg från 

protesterande mot utställningen och homosexuella då de deltar i en panel efter bildvisningen i 

domkyrkan. Larsmo påpekar att de har jobbat med att stödja homosexuella inom kyrkan i årtionden 

och har "uppenbart tappat tålamodet med fundamentalisters brist på inlevelseförmåga". Skribenten 
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avslutar alltså sin text med motargumentet att erfarna teologer, som med andra ord har stor kunskap 

i kyrkan och Bibeln, har tröttnat på fundamentalisters inskränkthet. Därmed är det, enligt Larsmo, 

därför hög tid för fundamentalisterna att ge sig då teologerna inte kommer att göra det.  

 

7.1.4 "Ett engagemang värt respekt. Ärkebiskop K G Hammar har brutit tystnaden 

som präglat kyrkans hållning i homosexfrågan." 1998-10-11 

 

Den här ledarartikeln är även den endast signerad DN. Den behandlar, precis som rubriken förtäljer, 

Dagens Nyheters stöd för K G Hammar, som öppet har gått ut och valt att stödja Ecce Homo-

utställningen. Författaren påpekar att det är hög tid att homosexuellas roll inom Svenska kyrkan 

diskuteras. Metaforiskt uttryckt påpekar artikelförfattaren att kyrkan "har tagit parti för människor 

som fallit mellan välfärdssystemets maskor, för missbrukare och prostituerade och för gatubarn och 

förtryckta människor i andra delar av världen". Skribenten gör här en jämförelse med kyrkans 

engagemang för homosexuellas villkor, som också utgör en utsatt grupp i samhället, och menar att 

det "alltför länge varit svalt" i förhållande till hur länge och i vilken utsträckning Svenska kyrkan 

försöker vara ett stöd för andra utsatta grupper.  

 

Skribenten menar att man trots allt kan skönja ett ökat stöd för homosexuella i det svenska 

samhället. I samma andetag görs dock en jämförelse där han eller hon menar att "Homosexuella är 

till och med värre utsatta än invandrare för nazistiskt och högerextremistiskt våld", för att 

understryka allvaret i många homosexuellas livsvillkor.  

 

Nedan kan man läsa att vissa kyrko- och frikyrkokretsar inte har sett med blida ögon på 

ärkebiskopens stöd i homosexfrågan. I det här stycket finns ett flertal vaga uttryck. Skribenten 

menar att den "mest spektakulära reaktionen" har kommit från Vatikanen, "som efter påtryckningar 

från katolska kretsar i Sverige inställt ärkebiskopens audiens hos påven". Vidare kan man läsa att 

"ledande katoliker i Sverige" har anfört att detta beror på Ecce Homo-utställningen. Här framställs 

händelserna på ett märkvärdigt sätt. Ordvalet "spektakulära reaktionen" gör att man som läsare hajar 

till över K G Hammars besluts vikt. "Spektakulär" har synonymer som "sensationell" eller 

"uppseendeväckande". Alltså förväntar man sig åskådliga exempel, till exempel i form av 

uttalanden av konkreta personer. Att i stället följa upp den "spektakulära reaktionen" med något så 

vagt som "katolska kretsar" och "ledande katoliker" är abstraktioner som gör att resonemanget 

eventuellt förlorar trovärdighet.  

Nedan följer ett stycke som diskuterar utställningen då den ägde rum i Uppsala domkyrka. 

Skribenten delar upp åskådarna till Ecce Homo i två grupperingar. Antingen uppfattar man den som 
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hädisk, medan andra får en fördjupad bild av Jesusgestalten. Som motargument till dem som 

eventuellt uppfattar utställningen som hädisk argumenterar författaren att "[g]enom hela 

kyrkohistorien har konsten och symboliken använts för att väcka religionen till liv" och att detta är 

något som Elisabeth Ohlson lyckats med. Här ställs alltså ett progressivt och ”levande” religiöst 

”då” mot ett mer konservativt ”nu”. 

 

Skribenten övergår sedan till att rikta sig till och mot dem som är av åsikten att Ecce Homo är 

hädisk: "Bakom anklagelserna om hädelse löper en otäck underton av intolerans och förakt". Här tar 

skribenten tydligt avstånd från alla som inte är öppna och tydliga med sin åsikt, i och med valet av 

så starka ord som "otäck underton av intolerans och förakt". "Vi" blir därmed öppna, toleranta och 

accepterande. Vidare skriver författaren något vagt att "katolska kretsar deklarerar" att "det inte är 

de homosexuella i sig som fördöms utan utövandet av homosexuella handlingar". Ordet 

"deklarerar" betyder "tillkännage" eller "förklara" och konnoterar enligt min uppfattning att hävda 

sin åsikt på ett näst intill överhöghetligt och slutgiltigt sätt som utestänger diskussion och 

tankeutbyte, vilket i det här fallet antyder att de inte kommer att ändra sin åsikt i frågan. Härmed 

drar skribenten slutsatsen att "katolska kretsar" utsätter homosexuella för "social stigmatisering" 

som de styrande katolska kretsarna anser att de förtjänar. Ordvalet "stigmatisering" i det här fallet är 

anmärkningsvärt. Stigmata konnoterar givetvis Jesus och skribenten likställer här genom en lek med 

ord homosexuellas utsatthet med det sociala utanförskap som Jesus genomgick.  

 

Avslutningsvis summerar författaren sin text genom att hävda att om inte katolska kyrkan väljer att 

delta i den öppna debatten om homosexualitet så riskerar de att "ställa sig på samma sida som 

dunkla krafter i samhället". Vad som menas med detta förtydligas aldrig, men effekten blir att 

katoliker blir en del av något mörkt, dolt och ont, medan övriga kristna representerar något ljust, 

öppet och gott. Sammanfattningsvis är ”vi” öppna, demokratiska, tydliga och för yttrandefrihet 

(även om begreppet aldrig nämns i klartext), medan ”dom” är otydliga och odemokratiska med 

dunkla argument och avsikter. 

 

Ledartexten är redogörande och argumenterande. Författaren framställer sitt synsätt och förstärker 

sin ståndpunkt genom att bidra med vissa argument. Bland annat görs en hel del jämförelser, till 

exempel att kyrkan tar parti för andra utsatta grupper i samhället, att homosexuella är oftare utsatta 

för hatbrott än invandrare samt att utställningen är harmlös ur det perspektivet att Kristusgestalten 

alltid avbildats på olika sätt för att ha relevans i samtiden. Som ytterligare en stärkande källa 

används ett kort citat av K G Hammar där han själv tydligt redogör för varför han valt att stötta 

Ecce Homo-utställningen.  
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Utställningen och konstverken nämns aldrig i detalj. Inte heller Elisabeth Ohlsons roll debatteras. 

Konstverket och konstnären sammanfattas endast med "Utställningen, med bilder av den lesbiska 

och kristna fotografen Elisabeth Ohlson, framställer Jesus bland transvestiter samt Jesus som 

homosexuell och aidssjuk". Värdet i verken diskuteras inte. Utställningen används snarare av 

ledarskribenten som underlag för att debattera de homosexuellas villkor i det svenska samhället och 

deras plats inom Svenska kyrkan.  

 

Texten befinner sig inom ett gränsland av flera olika diskurser på grund av textens flera olika 

infallsvinklar. Dels diskuteras homosexuellas roll i samhället, dels kyrkans roll och ansvarstagande 

för homosexuella men även att Ecce Homo skulle vara en hädisk utställning som föranlett påven att 

ställa in K G Hammars audiens. Därmed kan man finna spår av såväl en politisk som religiös, men 

även en konstnärlig, diskurs. Dock diskuteras konstverket aldrig explicit ur perspektivet 

yttrandefrihet. I stället handlar hotbilden som tas upp i den här texten om hoten mot utställningen i 

Uppsala och Jönköping, vilket sammanfattas i en enda mening. Många aspekter kring Ecce Homo 

kommer alltså till uttryck i den här ledaren. I stället för att fokusera på en aspekt och hålla sig till en 

diskurs förekommer i stället en mängd perspektiv som alla berör Ecce Homo, dock i skiftande grad. 

 

7.1.5 "Sexualiteten inget neutralt område" 1998-10-16 

 

Den här något svårtolkade debattartikeln är författad av Bengt Malmgren, som så vitt jag förstår är 

en privatperson och katolsk läkare. Den huvudsakliga tesen som han vill framföra är att han 

motsätter sig en text av DN publicerad på en tidigare ledarsida (troligtvis den som analyserats 

ovan). Han inleder sin text med att påpeka att DN troligen har farit med osanning då de i sin ledare 

menat att påven ställt in K G Hammars besök till följd av "påtryckningar från svenska katoliker". 

Något som enligt Malmgren är "i det närmaste uteslutet" och är "olustigt" då "DN okritiskt bidrar 

till att sprida påståendet vidare".  

 

I de två följande styckena håller Malmgren med om en aspekt ur den kritiserade ledaren och menar 

att "[h]omosexuella är en marginaliserad grupp i samhället, och det är en angelägenhet också för 

kyrkan att synliggöra deras situation". Dock ger han en förklaring till varför det kan tänkas gå så 

långsamt för kyrkan att göra just detta. Malmgren menar att "man misstar sig om man tror att 

kyrkan skall ge upp den del av trosarvet som har med etiken kring liv och sexualitet att göra" då 

"allt hänger samman". Malmgren menar alltså att då homosexuella inte figurerar i Bibeln kommer 

det, om det ens är möjligt, att dröja innan homosexuella är jämställda heterosexuellas villkor i 

kyrkan. 
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Vidare påpekar Malmgren att sexualiteten inte kan lämnas "utanför etikens och de mänskliga 

relationernas offentliga sfär, såsom vissa homosexuella debattörer vill förespråka." Här skapar 

Malmgren en uppfattning om "vi" och "dom". För honom är "vi" kristna heterosexuella, medan 

"dom" representeras av homosexuella (oklart om han menar kristna dito eller inte). Han menar att 

"det inte är likgiltigt för vårt andliga liv hur vi förfar med vår kropp". Även här är han något vag när 

han talar om "vi", "vårt" och "vår". Eventuellt pratar han om mänskligheten i sin helhet, enbart 

kristna eller kanske till och med endast heterosexuella. Då han inte gör något förtydligande vilka 

"vi" beträffar kan man döma av föregående definition att "vi" rör sig även i det här fallet om kristna 

heterosexuella.  

 

Två stycken längre ned skriver Malmgren att det är svårt för "moderna människor" att acceptera att 

synen på sexualitet inom kristendomen får konsekvenser "för synen på abort, föräktenskapliga 

sexrelationer och homosexrelationer". Formuleringen "moderna människor" är i det här fallet något 

förbryllande. Om moderna människor har svårt att acceptera dessa konsekvenser, betyder det då att 

de som är villiga att göra det är omoderna? Då skulle Malmgren enligt sin egen definition vara 

"omodern"? I vilket fall gör han själv en egen avgränsning mellan de som accepterar 

konsekvenserna och de som inte gör det.  

 

Enligt Malmgren handlar konflikten kring Ecce Homo "främst om hur man behandlar 

Kristusgestalten". Han ser alltså denna debatt endast som en religionsbetonad sådan. Han går till 

och med utanför kristendomens ramar och nämner att Jesus är en profet även för muslimer och att 

"många inom deras led har reagerat starkt på utställningen". Här åberopar han anhängare av en 

annan religion som argument för att på så vis påpeka att det är "förståeligt att många kristna 

reagerar" på utställningen: "Vilken annan grupp skulle vilja se sin ledare avbildad i sådana 

situationer som Jesus på dessa bilder?" Med denna frågeställning skapar han en breddad mänsklig 

gemenskap som sträcker sig utöver religionernas gränser, för att på så vis åter igen styrka att det 

skulle vara mer eller mindre allmängiltigt att reagera på det sätt som många kristna gjort i den här 

givna situationen.  

 

Den här artikeln befinner sig innehållsmässigt längst bort från Elisabeth Ohlson och Ecce Homo. 

Konstverket nämns endast knapphändigt och Elisabeth Ohlsons namn förekommer inte över huvud 

taget. Den här texten håller sig helt och hållet inom en religiös diskurs. K G Hammars inställda 

besök hos påven berörs, likaså kristna, katolska värderingar samt att homosexuellas villkor måste 

diskuteras mer ingående i kyrkan. Skribenten nämner heller ingenting om yttrandefrihet utan tar 

enbart avstånd från hur konstnären har valt att avbilda Jesus, i förlängningen skulle man dock 
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därmed kunna hävda, utan att Malmgren själv sagt det i klartext, att yttrandefriheten inte gäller 

inom den religiösa konsten. 

 

Texten är väldigt rättframt framställd utan vare sig metaforer eller uppseendeväckande ordval. 

Textens tes, att framföra åsikten att DN i en ledare har gett en felaktig bild av anledningen till K G 

Hammars inställda audiens hos påven, gör att framställningssättet är redogörande. I det stora hela är 

det mest anmärkningsvärda att texten befinner sig så pass långt bort ifrån Ecce Homo, Elisabeth 

Ohlson och samtalet om yttrandefrihet jämfört med andra analyserade texter.  

 

Artikeln avslutas med att DN svarar på Malmgrens kritik. Som nämndes i avsnittet om Urval och 

tillvägagångssätt har jag valt att inte analysera svaret, då det faller utanför ramarna för vad jag vill 

undersöka. Enskilda debattörers inlägg i debatten är ämnet för analys, inte Dagens Nyheters svar på 

kritik riktade mot dem. Däremot analyseras som sagt själva artikeln som Malmgren protesterar mot. 

 

7.2 Lars Vilks och Muhammedbilden 

 

7.2.1 "Ett hot mot oss alla" 2010-03-10 

 

Den här ledarartikeln är enbart signerad DN. Därmed är min uppfattning att hela DN:s redaktion 

ställer sig bakom den publicerade texten, där textförfattarens ståndpunkt redogörs för redan i 

rubriken. Det rör sig alltså om ett hot som är riktade mot oss som en grupp. Det är inte enbart Lars 

Vilks som har drabbats av sina egna handlingar. "Vi" utsätts för hot av ett "dom" som ännu inte är 

specificerat. I första stycket fastslår ledarskribenten att al-Qaida har satt "en prislapp på den svenske 

konstnären Lars Vilks huvud". En metafor som talar om det allvarsamma i situationen. Lars Vilks 

liv är plötsligt värt en summa pengar som bidrar till att motståndare till Muhammedbilden och Vilks 

som person eventuellt lockas av att ta hans liv mot en belöning.  

 

I det tredje stycket byggs spänningen kring situationen upp ytterligare när författaren skriver att 

informationen kring de gripna och deras planer är "knapphändig", samtidigt som hotbilden är 

"reell". Det vill säga, hotet är ett allvarligt sådant samtidigt som det är ett diffust hot. Vi vet inte när, 

var eller av vem ett dåd kommer att utföras. Författaren jämför situationen med den i Danmark där 

tecknaren Knut Vestergaard (sic) utsattes för en yxattack i sitt hem. Enligt skribenten klarade sig 

Vestergaard (sic) tack vare ett säkerhetsrum i bostaden och ett mycket snabbt ingripande av polisen. 

En jämförelse som leder läsaren till att ifrågasätta Vilks liknande situation: Har han ett skyddsrum i 

sitt hem? Får han tillräcklig polisövervakning? 
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Här övergår författaren till att redogöra för sin åsikt angående attackerna mot Vilks och Vestergaard 

(sic). Skribenten menar att hoten utgör "ett angrepp på en av våra mest grundläggande rättigheter - 

yttrandefriheten - och bör ses som ett vidare och större angrepp på ett öppet och fritt samhällsliv". 

Här ställs två motståndare inom en dikotomi mot varandra: öppet kontra slutet, fritt kontra ofritt. 

Angriparna mot yttrandefriheten är inte bara emot ett öppet och fritt samhälle, utan därmed mot alla 

som ingår i det öppna och fria samhällslivet. De som utgör hotbilden "förnekar de mest 

grundläggande värden som bär upp en demokrati". Med andra ord kämpar alltså demokratiska mot 

odemokratiska värden. 

 

Författaren avslutar med att påpeka vikten av att den svenska rättsstaten och Säpo tillhandahåller 

Vilks allt skydd han behöver då ett hot mot honom i förlängningen är "ett hot mot alla svenskar". 

Här kan man fråga sig varför skribenten enbart hänvisar till svenskar. Lars Vilks är förvisso själv 

svensk, men författaren påpekar just innan att hotet omfattar alla försvarare av demokratiska 

värden. Eventuellt vill han eller hon poängtera att det i synnerhet rör sig om svenskar för att på så 

vis åter igen uppmärksamma läsaren på allvaret i situationen. Om författaren hade skrivit "ett hot 

mot alla i vårt land" hade även invandrare och flyktingar med eller utan islam som sin religion 

inkluderats. I vilket fall rör det sig i textens avslutande stycke om ett avskiljande mellan "vi" och 

"dom". Svenskarna bör stå enade mot det yttre hotet mot yttrandefriheten.  

 

I sin helhet är texten skriven i en politisk diskurs. Fokus ligger på att en av våra mest 

grundläggande, demokratiska rättigheter är hotad av en yttre fiende. Redaktionen går därmed 

samman och framför hela Dagens Nyheters ståndpunkt i frågan om detta demokratiska värde på 

ledarplats. Ledarskribenten antar ett redogörande och argumenterande framställningssätt genom att 

beskriva de passerade händelserna och jämföra Vilks situation med vad som har hänt Kurt 

Westergaard i Danmark. Den danska tecknaren inkluderas i vårt "vi" i meningen ”De personer som 

vill tysta skandinaviska tecknare förnekar de mest grundläggande värden som bär upp en 

demokrati” och används därmed som ett argument för att påpeka den faktiska risken och på så sätt 

skapa trovärdighet i textens budskap. Texten är någorlunda neutralt framställd med enbart ett fåtal 

bildspråkliga uttryck. Ett fåtal vaga ord används, bland annat yttrandefrihet, demokrati och 

svenskar. Gränserna för vad dessa ord innebär är otydliga. Dock är de tre ord som i sammanhanget 

är svåra att undvika då det i mångt och mycket är just definitionen av yttrandefrihet som till stor del 

utgör det huvudsakliga ämnet för debatten i sin helhet.  

 

Konstnärens roll och konstverket i sig intar sekundära roller i den här texten. Vilks eventuella 

ansvar diskuteras inte, utan författaren väljer enbart att framhäva vikten av att han får det skydd han 
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behöver. Inte heller diskuteras verkets värde i sig. Likaså lämnas religiösa aspekter utanför texten. 

Författaren menar alltså att den uppkomna situationen rör sig om politiska värden och lämnar de 

religionsmässiga aspekterna utanför samtalet.  

 

7.2.2 "Rätt till fel åsikt" 2010-03-11 

 

Ledarskribenten Malin Siwes tes är att det inte spelar någon roll vad man säger eller gör - så länge 

man inte bryter mot lagen så har man "rätt till fel åsikt" enligt lagen om yttrandefrihet. Att värna om 

yttrandefriheten är enligt Siwe en av polisens viktigaste uppgifter. I det första stycket klargör hon att 

det handlar om två tydliga uppgifter för polisen: dels att skydda dem som använder sin 

yttrandefrihet, uttrycker sig och riskerar att hotas för sina åsikter, därmed blir den andra uppgiften 

att finna förövarna som hotar yttrandefriheten. 

 

I det följande jämför och hänvisar ledarskribenten till händelser som har skett i anslutning till 

tidigare debatter kring yttrandefrihet. Hon nämner dödshotet som utfärdades av den iranske 

ayatollan Khomeini mot författaren Salman Rushdie till följd av att Rushdie skrivit sin roman 

"Satansverserna" som ansågs smäda islam. Även att Rushdies italienska översättare Ettore Capriola 

misshandlades och att hans japanska översättare Hitoshi Igarashi knivmördades nämns då de båda 

föll offer för att ha varit inblandade i utgivningen av Satansverserna. Dessutom nämns att William 

Nygaard, chef för förlaget som gav ut Rushdie i Norge, blev skjuten utanför sitt hem.  

 

Detta nämner Siwe för att leda in diskussionen kring var man kan skönja gränser för hur långt staten 

bör gå för att skydda offren. I Rushdies fall diskuterades huruvida han själv borde stå för "hela eller 

delar av de årliga mångmiljonkostnaderna för livvakter och säkra hus" då han tjänar så bra på just 

de böcker som "ådragit sig islamisternas vrede". Siwes åsikt är dock att svaret på denna fråga alltid 

är och måste bli nej: "Offret kan aldrig hållas skyldig för att extremister försöker tysta honom eller 

henne". Åter igen återgår hon till extremist-offer-dikotomin. Ordvalet är inte neutralt utan tar tydlig 

ställning mot motståndarna mot fri yttrandefrihet. "Extremist" konnoterar fara och terrorism medan 

"offer" signalerar att personen är oskyldig och försvarslös. Ett alternativ till den här formuleringen 

skulle kunna vara "provocerad - provokatör", men då försvinner givetvis den önskade effekten av 

att det rör sig om farliga mot ofarliga makter, eller "dom" mot "vi".  

 

Angående konstverket i sig, vare sig det rör sig om en teckning eller en bok, skriver Siwe att det 

inte spelar någon roll. Rondellhunden "må anses vara småskoj, en platt provokation eller hädisk", 

men det gör ingen skillnad. Oavsett konstverkets värde har alla rätt att yttra sig och ändå "leva i 
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frid". Men enligt Siwe är detta inte fallet då det ofta sker "angrepp på yttrandefriheten i mindre 

skala" i Sverige. Här väljer hon att jämföra uppståndelsen kring Muhammedbilden med Elisabeth 

Ohlsons Ecce Homo. Hon menar att då kränktes somliga kristna, men de allra flesta höll sig till "de 

goda protesterna, demonstrationer och flygblad. Precis som de flesta muslimer gör när det kommer 

till Lars Vilks, om de alls bryr sig".  Men att då, precis som nu, gick vissa längre med mordhot mot 

konstnären och mot de som ansvarade för att visa bilderna i kyrkor och på museer.  

 

Vidare tar Siwe upp angrepp på yttrandefriheten i form av skadegörelse och hot mot "många 

politiker i Sverigedemokraterna", i vissa fall har det även rört sig om misshandel. Dessutom 

hänvisar skribenten till Malmös kommunalråd Ilmar Reepalu som har fått höjt personskydd efter att 

han "formulerat sig illa när han diskuterat hoten mot andra, nämligen judarna i Malmö". För detta 

ska Reepalu "möta hårt motstånd när han försöker skuldbelägga offer. Men bara verbalt. Grunden 

för demokrati är en öppen debatt. I den är också dumma, extrema och provocerande argument 

tillåtna, så länge de inte övergår i hets mot folkgrupp", menar ledarskribenten. Hon avslutar alltså 

med att åter en gång påpeka vikten av att alla får komma till tals och säga vad de vill, utan att bli 

lidande för det.  

 

I "Rätt till fel åsikt" framgår tydligt konflikten mellan de som anser att de får säga vad de vill och de 

som provoceras av detta. Siwe hänvisar till en mängd personer som blivit lidande av att uttrycka sin 

åsikt, bland annat Kurt Westergaard, Salman Rushdie och hans medarbetare, Elisabeth Ohlson och 

Ilmar Reepalu. Mot dessa "offer" ställs de som gripits för att ha planerat attentat mot Lars Vilks: 

"En amerikansk kvinna" i USA samt "fyra män och tre kvinnor" i Irland. Utöver dessa åtta personer 

kan man i undertexten uppfatta ett abstrakt hot, vilket utgörs av personer som hyser agg mot Vilks 

Muhammedbild men ännu inte har gripits, därför kan de inte ännu nämnas konkret. Återkommande 

i hela texten betonar Siwe att det rör sig om en konflikt om "för eller emot" yttrandefrihet. 

Yttrandefriheten som grundläggande demokratisk princip kan aldrig ifrågasättas. Lite hårdraget kan 

man därför läsa hennes text som att man antingen är "god" eller "ond" och därmed bör man vara 

emot alla som inte stöder yttrandefriheten. 

 

Framställningssättet är argumenterande där jämförelserna med exempelvis Rushdie och hans 

översättare samt Elisabeth Ohlson förstärker intrycket av att debatten om yttrandefriheten är och 

alltid har varit ett allvarligt och högst ifrågasatt och känsligt ämne som ännu inte har nått någon 

lösning. Utöver dessa talande exempel på hur historien sett ut är den språkliga framställningen 

någorlunda neutral utan vare sig särskilt uppseendeväckande ordval, idealtyper eller metaforer. 

Förutom ord med många konnotationer, som till exempel "extremist", är "självutnämnda 
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rättsskipare" troligtvist det tydligaste exemplet på värdeladdade ordval. Exempel på abstrakta ord 

eller idealtyper är "USA", "Danmark", "italienska", "demokrati" och "konstnär", vilka alla är 

begrepp som i sitt sammanhang används på ett tydligt sätt utan risk för feltolkningar.  

 

Då konstnären och konstverket endast nämns i förbifarten utgör konsten knappast en del av den här 

ledarens diskurs. I stället är diskursen tydligt politisk. Grundläggande demokratiska värden 

debatteras inte bara ur en svensk synvinkel, utan ur ett allmängiltigt mänskligt perspektiv, där 

skribenten anser att människan har rätt att vara fri utan att behöva oroa sig för vad hon väljer att 

säga eller göra. Yttrandefriheten ger dig rätten att vara oklok.  

 

7.2.3 "Fienderna är allas. Nödvändigt att försvara rätten att få vara dum." 2010-03-11 

 

Lars Linder är skribent på Dagens Nyheter. I sin artikel debatterar han Lars Vilks och värdet i att 

göra den formen av konstverk som han har gjort. Som rubriken avslöjar har Linder inga höga tankar 

om Vilks, men det är "nödvändigt att försvara rätten" till att göra det Vilks gör, även om man inte 

håller med i sak. Användningen av ordet "fienderna" i rubriken skapar oundvikligen en indelning av 

människor i minst grupper om två, vilket det rör sig om i det här fallet. Antingen är du för 

yttrandefrihet och med "oss" eller så är du emot yttrandefrihet och emot "oss".  

 

Linder inleder sin artikel med att citera Voltaire: "Jag ogillar vad du säger, men jag är beredd att dö 

för din rätt att göra det". Ett passande citat då Linder sedan väljer att inte skräda orden angående 

sina känslor för Lars Vilks Muhammedbild:  

 Jag tycker nämligen ganska illa om hans lilla Muhammedhund. Den är en fånig och ointressant liten 

 fluglort med det enda syftet att provocera, ett fnissigt bus på pojkstrecksnivå. Ett läge hade uppstått som var 

 oemotståndligt för den svenska konstens gossen Ruda: en explosiv fråga, starka krafter i rörelse, med lite tur 

 skulle minsta gnista kunna starta en världsbrand. Och där står lille Lars med tändsticksasken brännande i 

 fickan. 

Ordvalen är minst sagt uppseendeväckande: "hans lilla Muhammedhund", "fånig och ointressant", 

"fluglort med enda syftet att provocera", "fnissigt bus på pojkstrecksnivå", "explosiv fråga" och så 

vidare. Linder kallar även Vilks för "den svenska konstens gossen Ruda", vilket är en hänvisning till 

en fiktiv person i den satiriska tidskriften Grönköpings Veckoblad och har kommit att innebära en 

vanvördig och okonventionell aktör. Linder likställer alltså Vilks med någon som inte spelar enligt 

reglerna. Utöver det leker Linder med en metaforik kring explosioner och eld. Han menar att Vilks 

har valt att jobba med en redan känslig fråga med "starka krafter i rörelse" där "minsta gnista 

[skulle] kunna starta en världsbrand" samtidigt som Vilks själv är den som kan göra att explosionen 

detonerar. 
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Vidare beskyller Linder Vilks för att vara "en ren copycat" i och med att han gjorde sina 

Muhammedbilder i anslutning till Jyllands-Postens Muhammedteckningar. Enligt skribenten passar 

Vilks på att smida nu när "järnet [är] varmt nog". Linder skriver att han inte gillade 

Muhammedteckningarna heller då han såg dem som ett "uttryck för ett upphöjt och självrättfärdigt 

förakt för en utsatt minoritets religiösa känslor och identitet. I Danmarks fall anser han att 

tidningens "publicering må ha varit riktad mot fundamentalister med anspråk på att diktera vad den 

fria pressen får göra och inte göra, men den fullständigt tondöva orkestreringen gjorde den till ett 

långfinger mot alla troende muslimer". Linder använder sig åter av en bildmetaforik, den här 

gången i form av "tondöv orkestrering", samtidigt som man kan ana att hans åsikt är att syftet ändå 

inte var så dumt. Men resultatet blev enligt Linder "avbruten samhällsdialog och nya argument åt 

fundamentalisterna".  

 

Skribenten fastslår alltså att det inte är oklokt att debattera yttrandefrihet och tillägger att även 

religion måste diskuteras och ifrågasättas. Dock finns det olika sätt att göra detta på: "Att söka upp 

de ytligaste, mest handfasta symbolerna och starta krig mot dem är det sämsta möjliga". Genom att 

göra detta, menar Linder, blir fundamentalister och Muhammedtecknare "paradoxalt nog [stående] 

på samma barrikad för att göra världen lite dummare". Hans poäng är alltså att man måste inte vara 

dum bara för att yttrandefriheten tillåter oss att vara det. I så fall resulterar tecknarnas dumhet i att 

de klumpas ihop med fundamentalister och inte "är bättre" än dem.  

 

Linder gör en jämförelse med Salman Rushdies "Satansverserna" där han menar att det verket också 

var "hädiskt" men ändå "en viktig bok, skriven med engagemang, humor och på största allvar". 

Genom att definiera vad han tycker är bra med "Satansverserna" påpekar han även vad som är dåligt 

med Muhammed som rondellhund. Den är med andra ord oviktig konst, tecknad utan vare sig 

engagemang, humor eller med det allvar i åtanke som är nödvändigt för den här typen av verk.  

 

Kulturartikeln redogör för Linders syn på Lars Vilks och hans Muhammedbild med ett väldigt 

målande bildspråk och okonventionella formuleringar jämfört med vad som analyserats hittills. 

Skribenten gör ingen stor sak av att förringa Lars Vilks och hans konstverk genom att kalla det 

bland annat "hans lilla Muhammedhund" och konstnären själv för "lille Lars". För att styrka sin 

åsikt att Muhammedbilden är ett dåligt konstverk hänvisar Linder till Salman Rushdies roman och 

påpekar på vilka sätt den var en viktig bok.  

 

För att vara en något kortare text hinner Linder beröra en mängd punkter och aspekter. Han 

diskuterar yttrande- och pressfrihet, konstverket, konstnären själv samt berör även religiösa aspekter 
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i korthet. Detta gör att texten befinner sig inom såväl en politisk och konstnärlig som delvis religiös 

diskurs. Fokus ligger inte så mycket på en uppbyggnad av "vi" och "dom" utan behandlar snarast 

Linders egen avsmak för "Muhammed som rondellhund" och menar att bara för att vi har rätt till att 

yttra vad vi vill betyder inte det att vi måste yttra dumheter.  

 

7.2.4 "Stoppskylt. Talet om det fria ordet stänger samtalet." 2010-03-16 

 

DN-skribenten Kajsa Ekis Ekman skriver att det "finns något otroligt stumt och slappt över" att 

skribenter i alla möjliga debattforum skriver att "nu gäller det att vi inte viker oss, att vi försvarar 

rätten att rita vilka teckningar vi vill - oavsett hur dumma de är". Detta baserar hon på att 

yttrandefriheten visserligen är bra, men ifrågasätter om inte målet med Vilks teckningar var "just att 

muslimer skulle bli arga". Ekman menar nämligen att "ingen annan är intresserad vare sig av 

Muhammed eller av något tabu om hundar". Enligt henne är muslimerna alltså den grupp av 

människor som Muhammedbilden var riktad mot.  

 

Detta ser hon som en ren och skär provokation och ifrågasätter värdet i att vara provocerande. 

Ekman menar att en provokation utgörs av "ett dynamiskt spel mellan två parter". Det rör sig alltså 

om en indelning i två grupperingar. I det här fallet står Vilks (och övriga Muhammedkarikatyr-

tecknare) mot världens muslimer. Men skribenten menar att konflikten som uppstår mellan 

provokatör och provocerad inte är jämlik i frågan om Muhammedbilder. Enligt henne är att 

provocera att "gillra en fälla" och som "provocerad har man två alternativ". Denna dikotomi utgörs 

av att antingen bli upprörd och gå rakt i fällan, "kallas rabiat, lättkränkt" och få "det fria ordet emot 

sig" eller så är man tyst, erkänner "sitt nederlag och accepterar att trampas på". I uppställningen 

mellan provokatör och provocerad, Muhammedtecknare och muslimer, är muslimerna med andra 

ord, enligt Ekman, ständiga förlorare. Så fort provokatören använder begreppet "yttrandefrihet", blir 

denna säker bakom hänvisningar till grundlagar och mänskliga rättigheter. Medan muslimerna blir 

lidande antingen genom att de reagerar med att bli "rabiata" eller genom att acceptera situationen 

och "trampas på".  

 

På det här sättet blir samtalet orättvist: "När någon säger det fria ordet i en offentlig deatt, är det 

ungefär som att säga håll käften. Snarare än att öppna upp för samtal fungerar det som en 

stoppskylt. Meningen det fria ordet blir alltid det sista ordet". Utgående ifrån det här citatet skulle 

man kunna säga att den här debatten, debatten om yttrandefrihet, har varit meningslös ända sedan 

någon för första gången åberopade yttrandefrihet som ett försvar för Vilks och övriga 

Muhammedtecknares verk.  
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Diskursen för Kajsa Ekis Ekmans kulturtext är klart politisk. Hon diskuterar i synnerhet 

yttrandefrihet men till stor utsträckning även provokationer som politiska protester eller inlägg i 

samhällsdebatten. Ekman argumenterar och redogör genomgående för sin åsikt att så länge som 

samtalet om Vilks och rondellhunden behandlar yttrandefrihet så kommer den inte att leda någon 

vart. Detta på grund av att vardera gruppering bakom indelningen provokatör - provocerad hamnar i 

varsin statisk halva av en dikotomi där båda grupper blir låsta av det pågående resonemanget. 

Provokatören behöver endast ta till argumentet "yttrandefrihet" och så är han fri från skuld medan 

den provocerade på så vis får svårt att argumentera kring ett grundlagsstadgat värde. 

 

Texten är tydlig utan motsägelser och författarens tes stärks av ett språk fullt av färgstarka ordval, 

bildspråk och metaforer. Ekman skriver att yttrandefrihetsförespråkarna "[b]arskt och rättfärdigt" 

fastslår att vi inte ska vika oss och att vi ska försvara rätten att teckna vad vi vill. Hon anspelar alltså 

ända från textens inledning på en konflikt mellan ett "vi" och ett "dom", där "vi" utgörs av alla som 

stödjer yttrandefriheten till hundra procent och "dom" är alla andra. Någon har därmed riktat ett hot 

mot "oss" som vi gemensamt måste försvara oss mot. Samtidigt framställer Ekman provokatören, 

det vill säga något som främst gäller Vilks och Muhammedtecknarna men i förlängningen även de 

som står upp bakom yttrandefriheten, som en listig och beräknande människotyp: "provokatören 

ringar in sin målgrupp, letar upp dess svaga punkter och attackerar just där". Att vara provocerande, 

skriver författaren, uppfattas ofta som något positivt, trots detta "får den upprörde inga poäng". Den 

provocerade, vars argument har slagits ner av att provokatören har sagt "yttrandefrihet", har ingen 

möjlighet att vinna samtalet.  

 

Ekmans artikel är baserad på Vilks Muhammedbild i första hand, men även Lars Vilks som person. 

Det är konstverket som har gett upphov till debatten om yttrandefrihet och därmed Ekmans inlägg i 

debatten. Men Vilks ansvar inför den uppkomna debatten diskuteras också: "Var inte målet med 

Vilks teckningar just att muslimer skulle bli arga?" Författaren frågar med andra ord om inte 

konstnären har uppnått exakt det han ville. Dock diskuteras aldrig teckningen i sig. Ingenting nämns 

om kvalitén på verket. Det hänvisas till i texten för det första som startskottet som inledde den 

politiska diskussionen om yttrandefrihetens gränser. För det andra används verket som exempel för 

att påvisa hur folk använder sig av möjligheterna som yttrandefriheten erbjuder deltagarna i 

offentliga samtal, nämligen den motsägelsefulla möjligheten att genom att säga "det fria ordet" på 

så vis avsluta samtalet.  
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7.2.5 "Konst som biter" 2010-03-23 

 

Artikeln inleds med en kort ingress som jag väljer att inte analysera. Detta på grund av att ingressen 

är en sammanfattning troligtvis gjord av någon annan än författaren själv samt att ingressens 

uppgift är att kort sammanfatta texten i sin helhet. Med andra ord kommer samma innehåll att 

återfinnas i själva brödtexten. 

 

Författaren till "Konst som biter" är Johan Lundberg, chefredaktör för Axess magasin. En tidskrift 

inom området humaniora och samhällsvetenskap vars "målsättning är att fungera som en knutpunkt 

mellan de akademiska och den (sic) publicistiska sfärerna"
56

. Lundberg är kritisk mot att stödet för 

olika konstnärer tycks vara villkorat beroende på vilket ämne de behandlar i sin konst. 

 

Författaren inleder med att hänvisa till hur tongångarna brukar gå bland dem som "svävar på målet, 

när det gäller att försvara yttrandefriheten". Han menar att vanliga argument bland dessa personer är 

att "yttrandefrihetsförordningen inte finns till för att legitimera allehanda stolliga kränkningar av 

utsatta grupper i samhället", "att yttrandefriheten aldrig kan vara gränslös eller absolut" eller varför 

man "till varje pris [ska] försvara en taffligt ritad rondellhund när den konstnär som har skapat 

verket bara är ute efter att nå berömmelse på enklast möjliga sätt, nämligen genom att ge sig på en 

lättkränkt befolkningsgrupp [...]." Lundberg refererar här fritt till hur han har uppfattat att kritiker 

mot Vilks och hans konst resonerar kring yttrandefrihet och han formulerar sig på ett sånt sätt att 

kritikerna framställs som obstinata och egoistiska, exempelvis i meningarna "allehanda stolliga 

kränkningar" och "taffligt ritad rondellhund". Därefter hänvisar Lundberg till personer som han 

anser har uttryckt sig på det här sättet, bland annat Kajsa Ekis Ekman och Dan Jönsson i DN, Peter 

Cornell i Expressen, Åsa Linderborg i Aftonbladet, Stefan Eklund i SvD och Ulrika Knutson i 

Fokus. Av vilka alla är framstående namn inom kulturdebatten, särskilt Linderborg och Eklund som 

är kulturchefer på respektive tidning samt Knutson som ordförande i Publicistklubben. Genom att 

nämna dessa erkända debattörer förstärker Lundberg sin poäng att det dessutom är 

förtroendeingivande och opinionsskapande röster som uttalat detta motstånd mot Vilks. 

 

Lundberg menar dock att man bör ifrågasätta syftet med Vilks verk innan man avfärdar det. Ställer 

det "relevanta frågor och ger oväntade svar" eller handlade det blott "om ännu en antimuslimsk fjärt 

- för att apostrofera Tøger Seidenfalden, chefredaktör på danska Politiken"? Skribenten menar 

nämligen att om det handlar om det förra alternativet borde det rimligtvis finnas större rätt att 

                                                 
56 www.axess.se/magasin 
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försvara honom och hans konstverk. På det här sättet gör han ett ställningstagande mellan "god" och 

"dålig" konst där kontentan blir att dålig konst som inte säger någonting inte skyddas av 

yttrandefriheten på samma sätt som god konst som säger någonting viktigt. Yttrandefrihetens 

gränser inkluderar alltså främst provokationer som är motiverade.  

 

Författaren menar att kritiken i Vilks verk inte är riktad mot islam, utan i första hand mot 

konstvärlden. För att illustrera styrkan i Vilks verk gör Lundberg en jämförelse med konstnärerna 

Anna Odell och Nug vars respektive konstverk även de upprörde och skapade debatt drygt ett år 

tillbaka i tiden
57

. Han gör även en jämförelse medan "då" och "nu". Han menar att då "uttalade sig i 

princip alla konstkritiker med självaktning" och dessa "talade om den provokativa konstens 

betydelse för demokratin". Lundberg skapar en motpol i form av kritikerna mot performance- och 

installationskonst samt kritiker som hävdade att "de berörda verken bara bekräftade att 

samtidskonsten satt fast i slentrianmässiga provokationer". Dessa framställdes av konstkritikerna i 

debatten, enligt Lundberg, "som konsthatare, nära lierade med forna tiders nazister eller kort och 

gott som hot mot yttrandefriheten". En dikotomi skapas alltså mellan konstnärer och personer som 

stödjer konstnärer och yttrandefrihet, vilka framställs som de "goda" i konflikten medan kritikerna 

mot performance- och installationskonst och motståndare mot "fri" yttrandefrihet representerar de 

"onda".  

 

Författaren ifrågasätter dock varför yttrandefriheten uppfattades som hotad i fallen Anna Odell och 

Nug då ingen krävde att "konceptuell och provokativ konst borde förbjudas", ingen mordhotades 

och då "[s]venska psykiatriker tycktes på det hela taget vara märkligt ointresserade av att gå emot 

Odells åsikter om psykvård och sinnessjukdom". Motsvarande argument och exempel har varit 

aktuella i Vilks fall. Nämligen att provocerande, hädisk konst borde förbjudas, att Vilks har 

mordhotats samt att muslimer har protesterat mot Vilks rondellhund. Lundberg påpekar på det här 

sättet det reella hotet mot yttrandefriheten i fallet med Vilks konst.  

 

Här övergår författaren åter till "nuet" där han menar att man med andra ord borde kunna förvänta 

sig att "samma kulturskribenter återigen skulle rycka ut till konstens försvar". Lundberg menar dock 

att "i den mån som [kulturskribenterna] har tagit till orda har det snarast varit för att man vill 

uttrycka sympati med de grupper som förordar restriktioner mot provokativ konst, grupper som 

                                                 
57 Odell är konstfacksstudenten som simulerade ett psykotiskt anfall och självmordsförsök och som följd togs in på S:t 

Görans sjukhus där hon bältades och tvångsmedicinerades. Strax därefter erkände hon för vårdpersonalen att det 

handlade om ett konstexamensprojekt. Nug i sin tur är pseudonymen för en graffitimålare som även han har orsakat 

uppmärksamhet. På Konstfacks vårutställning 2008 ställde han ut ett videoverk som visar en maskerad 

graffitimålare klottra på insidan av en tunnelbanevagn och därefter hoppa ut igenom ett krossat fönster.  
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uttalar dödshot mot konstnärer, grupper som har historiska kopplingar till nazism [...] osv". 

Författaren gör på så sätt en konkret jämförelse mellan då och nu. Han menar att förutsättningarna 

för att det skulle finnas ett hot mot yttrandefriheten aldrig infriades då, men att konstkritikerna i 

vilket fall valde att öppet ta ställning för konstnärerna. Medan konstkritikerna idag, då hotet faktiskt 

är reellt, snarare försvarar de som motsätter sig Vilks konst. Lundberg menar att konstkritikerna 

vänder kappan efter vinden: "Teckningarna har åskådliggjort hur konstvärldens vackra ord om 

vikten av ifrågasättande, om yttrandefrihet, pluralism och öppenhet inte sällan är blott tomma ord, 

lätta att uttala när inget står på spel, men intet värda när konst som är provokativ och ifrågasättande 

på allvar behöver försvaras."  

 

Diskursen är klart konstnärlig i sitt slag men till stor del även journalistisk, främst på grund av 

språkbruket. Författaren diskuterar och redogör för kulturetablissemangets roll i debatten då och nu 

samt hur de på vitt skilda sätt har förhållit sig till Anna Odells och Nugs respektive Lars Vilks 

konstverk. Författaren argumenterar även genom att göra jämförelser, för att på så sätt påvisa 

konstkritikernas, enligt Lundberg, näst intill fega ställningstagande då det enligt honom är lätt att stå 

upp för något ofarligt medan det kräver mycket mer av någon att visa öppet stöd då något står på 

spel.  

 

"Konst som biter" är en tät text med mycket att anmärka på rent språkligt. Språket håller en helt 

annan nivå än tidigare texter. Ordval så som "illegitima", "förpliktigande", "konstfilosofisk grimas", 

"idka", "apostrofera", "affekterade" med mera, är ord som visar på en högre, mer komplicerad nivå 

inom journalistiskt skrivande. Lundberg använder sig även till stor utsträckning av bildspråk och 

metaforer. Ett exempel är särskilt tydligt. Författaren beskriver "Muhammed som rondellhund" som 

en "kritisk laddning" som blivit "alltmer explosiv". En metafor som vi redan setts användas i texten 

"Fienderna är allas..." ovan. Även rubriken "Konst som biter" är förstås en metafor som genom en 

lek med ord antyder att rondellhunden, i formen av ett konstverk, är en levande, bitsk hund som kan 

vara farlig för omvärlden, vare sig den enbart försvarar sig eller självmant går till attack.  

 

Debatten kring yttrandefrihet är genomgående ämnet för texten. Konflikten består av, som 

Lundberg uppfattar det, ett undfallande bland konstkritikerna att stå upp för yttrandefriheten när det 

faktiskt gäller och inte bara att tala om värdet av friheten i ofarliga situationer. Man kan därför även 

se en konflikt i form av ett direkt samtal mellan författaren och andra debattörer då Lundberg 

nämner ett flertal kritiker som tidigare uttalat sig med motsatt åsikt i frågan än han själv och som 

han i texten avser försöka överbevisa. 
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8. Diskussion och resultat 

 

Målet med den här uppsatsen har alltså varit att undersöka skillnader i samtalet om yttrandefrihet i 

debatterna om Ecce Homo och Muhammedbilden. Utgångspunkten var att ämnet yttrandefrihet 

borde ha diskuterats i anslutning till båda dessa konstverk då konstnärerna har tänjt på gränserna för 

vad som tidigare har gjorts inom konsten med religiösa symboler. Den tydligaste skillnaden blev 

snabbt synlig i och med analysen: Begreppet yttrandefrihet nämns över huvud taget inte i samtalet 

om Ecce Homo medan det nämns i varje undersökt artikel om Muhammedbilden. Trots detta har 

ändå ett samtal om yttrandefrihet förts indirekt även i debatten om Elisabeth Ohlsons konstverk. 

Detta kan man se i att skribenterna talar om "fri konst", vilket i sig är en form av förlängning av 

yttrandefriheten. Utan yttrandefrihet kan ju fri konst inte existera.  

 

Det som är anmärkningsvärt med debatten om Ecce Homo är hur långt bort samtalet befinner sig 

från den faktiska konsten och den konkreta frågan om yttrandefrihet. Bland de fem artiklar som har 

analyserats har fyra skrivits antingen av DN-skribenter eller signerats enbart DN, medan den femte 

är skriven av en privatperson. Dessa skriver om så vitt skilda ämnen som att ökad öppenhet krävs 

för att bekämpa fördomar, att Ecce Homo är en ofarlig utställning, att Ecce Homo har bidragit till 

ett samtal om homosexuella och kyrkan, om K G Hammars ställningstagande till utställningen, samt 

kristendom och sexualitet. Egentligen är det bara texten "Se människan. Bögbilderna av Jesus 

provocerar nog bara fariséer." som helhjärtat ägnar sig åt att diskutera själva konsten. Övriga texter 

tar avstamp i utställningen främst för att diskutera homosexuellas roll i kyrkan. Detta är det 

genomgående ämnet för debatt snarare än yttrandefrihet i synnerhet.  

 

Därmed diskuteras varken fotografierna eller konstnären ingående. Särskilt Elisabeth Ohlson intar 

en sekundär roll i debatten. I "Sexualiteten inget neutralt område" nämns hon inte över huvud taget. 

I övriga texter där hon nämns diskuteras aldrig hennes person. I första hand omnämns konstnären i 

sammanhang så som "Elisabeth Ohlsons bilder..." eller att hon "berättar om" eller "visar" si och så i 

sina bilder. Inte heller själva fotografierna är fokus för debatten. Ingen debattör väljer att värdera 

utställningen som "god" eller "dålig" konst. Däremot diskuteras om fotografierna faktiskt är något 

att uppröras över. 

 

Sverker Lenas motiverar sitt ställningstagande för Ecce Homo med att det är "en korrekt historia 

gestaltad med smarta bilder som befinner sig långt bort från exempelvis Mapplethorpes". På så sätt 

säger han i och för sig att utställningen är OK just för att den är korrekt gestaltad. Då är det fullt 

tänkbart att även han skulle ha protesterat mot utställningen om Ohlson hade tagit sig ytterligare 
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friheter i sitt konstnärliga gestaltande. I sin skrivande stund menar Lenas dock att Ecce Homo inte 

överträder några gränser för vad som ska vara tillåtet att visas. Ola Larsmo diskuterar också i sin 

text vad det är som gör att man som åskådare antingen uppfattar Ecce Homo negativt eller positivt. 

Han menar att motståndare till Ohlsons konst har anfört "kitschigheten" som motargument och 

menat att "det 'heliga' inte får 'förytligas'". Detta innebär att "dom" är mot fri konst och därmed mot 

total yttrandefrihet, eftersom man enligt dem inte får förytliga religiösa symboler. "Vi" är därmed 

för öppen, fri konst och grundläggande demokratiska rättigheter. I texten "Ett engagemang värt 

respekt..." signerad DN, argumenterar författaren att konsten genom hela kyrkohistorien har använts 

för att väcka religionen till liv och att Ohlson därmed inte har gjort något "hädiskt". I vilket fall är 

hon inte först med att avbilda Kristusgestalten på ett nyskapande vis. Med andra ord bör Ecce 

Homo inte stoppas då avbildningen av religiösa symboler har varit ett aktuellt grepp genom hela 

kyrkohistorien. Hennes konst bör alltså inte censureras då ingen annan tidigare provocerande 

religiös konst har utsatts för censur. Även i texten "Ökad öppenhet stävjar intolerans..." kan vi se en 

form av samtal om yttrandefrihet i form av skribentens efterlysning av att diskriminerade 

människogruppers situation måste komma fram i det offentliga samtalet samt att han eller hon ger 

motiverar detta med att debatten om homosexuellas rättigheter ligger långt efter exempelvis 

debatten om kvinnor och invandrare.  

 

Detta är olika sätt som skribenterna resonerar kring fri konst och yttrandefrihet i debatten om Ecce 

Homo. Den sista texten, "Sexualiteten inget neutralt område", är varken särskilt konstnärligt eller 

politiskt präglad i sin diskurs, utan håller sig huvudsakligen till en religiös dito där ämnet för debatt 

avviker från övriga artiklar. Därför är det svårt att hitta indicier på tal om yttrandefrihet. Dock 

efterfrågar och förespråkar artikeln i och för sig ett utökat och mer öppet samtal om homosexuellas 

roll i kyrkan, men samtidigt motsätter sig författaren Ohlsons sätt att porträttera kristna motiv. Detta 

antyder alltså å ena sidan om viljan till ett demokratiskt och oinskränkt samtal om ett känsligt ämne, 

men å andra sidan protesterar skribenten mot fri konst inom kyrkan.  

 

I debatten om Lars Vilks Muhammedbild ligger fokus utan undantag på samtalet om 

yttrandefriheten. Fyra av fem artiklar diskuterar Lars Vilks, hans teckning och behovet som har 

uppstått att försvara honom och hans rätt att teckna vad han vill. Den femte, "Stoppskylt. Talet om 

det fria ordet stänger samtalet." av Kajsa Ekis Ekman, debatterar yttrandefriheten i sig, där 

konstnären och hans verk spelar en mindre roll. Alla artiklar är skrivna av DN-skribenter, förutom 

"Konst som biter" som är författad av Johan Lundberg, chefredaktör för Axess magasin.  

 

I samtliga artiklar kan man konkret finna begreppet "yttrandefrihet". I den första texten skriver 
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författaren uttryckligen att hoten mot Vilks i själva verket utgör "ett angrepp på en av våra mest 

grundläggande rättigheter - yttrandefriheten - och bör ses som ett vidare och större angrepp på ett 

öppet och fritt samhällsliv". Författaren konstruerar ett "vi" mot "dom" där vi är de utsatta som 

måste försvara oss mot ett utomstående hot. Även Malin Siwe menar att det rör sig om ett angrepp 

på yttrandefriheten och hänvisar till att det har hänt tidigare, bland annat i anslutning till Ecce 

Homo-utställningen. Hon menar att man aldrig kan tysta något "med hänvisning till att någon 

känner sig kränkt". Med andra ord bör total yttrandefrihet råda, enligt Siwe. Det vill säga att också 

upprörande och kontroversiella åsikter ska få rum i debatten. Även Lars Linder menar att han (och 

alla andra) måste försvara Vilks och "hans oinskränkta rätt att göra dumheter". Linder är alltså av 

samma åsikt som Siwe trots att han går hårt åt Vilks som person och konstnär. Dock spelar det 

ingen roll om det man säger är dumt eller provocerande. Man ska alltid ha rätt att säga, skriva eller 

teckna det man vill, menar Linder.  

 

Kajsa Ekis Ekman debatterar som sagt yttrandefriheten ur ett något vidare perspektiv. Hon menar 

att själva begreppet missbrukas och att det leder till ett avslut på samtalet. Därmed menar hon att 

samtalet om Lars Vilks och yttrandefriheten i stora drag är poänglös, då det i princip är fruktlöst att 

argumentera mot något som är en grundläggande rättighet i vårt samhälle. Skribenten är därmed den 

enda bland de analyserade artikelförfattarna som är av åsikten att det inte är riktigt så enkelt som 

"för eller emot yttrandefrihet". Hon säger inte i klartext vad hon egentligen anser om Vilks teckning 

och hans eventuella rätt att teckna vad han vill, utan tar ett avvaktande steg tillbaka, vilket på sätt 

och vis vittnar om sympatier med lägret som menar att total yttrandefrihet kan få negativa 

konsekvenser.  

 

Diskursen för debatten om Muhammedbilden är mer framträdande politisk i sin inriktning än den 

om Ecce Homo, även om båda innehåller blandningar av politik, konst och religion. Dock är den 

religiösa diskursen nästan helt utelämnad ur Muhammeddebatten, medan den är återkommande i 

samtalet om Ecce Homo. Det spridda användandet av olika diskurser gör alltså, som redan nämnts 

ovan, att samtalet rör sig i många olika riktningar, vilket i sin tur leder till att samtalet om 

yttrandefriheten i sig ter sig på väldigt olika sätt om man jämför debatten om Ecce Homo med den 

om Muhammedbilden. Detta gör det svårt att sammanfatta och generalisera hur helheten ser ut, då 

det knappt rör sig om en helhet, utan snarare en spridd samling av olika texter. Trots detta ämnar jag 

nu återvända till Foucault och hans teorier för att koppla samman dessa med fynden från analysen.  

 

Skribenterna formar diskursen om talet om yttrandefrihet genom att använda sig av flera 

utestängningsmekanismer samt genom att själva som personer utgöra mekanismerna. Foucault 



46 

 

menar angående förbudet att det inte är möjligt för vem som helst att säga vad som helst, när som 

helst. Detta kan vi se exempel på i båda debatter genom att skribenterna är personer i en 

privilegierad situation ur en kulturdebattssynvinkel. Åtta av tio texter är skrivna av olika DN-

medarbetare, den nionde är skriven av en katolsk läkare, medan den tionde är författad av en 

chefredaktör för ett magasin med inriktning mot humaniora och samhälle. Alla dessa är personer 

som befinner sig i en samhällsmässigt hög position vad gäller möjligheten att få komma till tals i 

debatten. Ingen av minoriteterna i form av privatperson och/eller lekman utgör en del av debatten, 

det vill säga, varken kristna eller muslimer som har upprörts över konstverken får talutrymme i 

samtalet. (Jag väljer här att se den katolska läkaren som snäppet mer privilegierad än en lekman. 

Dessutom räknar jag honom ej som en upprörd kristen då han ägnar den klara majoriteten av 

artikeln till att behandla sexualitetens roll i den kristna tron och inte åt motståndet mot konsten i sig. 

Dessutom uttrycker han aldrig själv om han är emot konsten, utan påpekar enbart att det inte är så 

konstigt att troende kristna upprörs.) Detta leder till att diskursen om yttrandefriheten konstrueras 

och uppehålls av majoriteten eller de som "provocerar". Ingen av de provocerade gör ett inlägg i 

debatten om yttrandefrihet bland de undersökta artiklarna. 

 

Angående avskiljandet av vansinne och viljan till sanning återfinns dessa mekanismer i 

skribenternas sätt att framställa sina texter. Både i debatten om Ecce Homo och Muhammedbilden 

kan man hos skribenterna finna en avfärdande ton gentemot dem som är motståndare till 

yttrandefrihet och odemokratiska ideal. Till exempel skriver Sverker Lenas: "Går det att säga något 

mer självklart än att även bögar är människor?". På det här sättet nästintill dumförklarar han de 

personer som är av den åsikten att homosexuella inte är lika mycket värda som heterosexuella. Han 

avfärdar det vansinniga i uppfattningen och väljer därmed att inte ens tillåta tanken tillträde till 

diskursen genom att han framställer den som en total plattityd. Motsvarande mönster kan man finna 

i Malin Siwes text när hon tar upp en tidigare debatt om huruvida offren för hot mot 

yttrandefriheten, i det här fallet Lars Vilks, borde stå för en del av de höga kostnaderna som uppstår 

till följd av att han behöver polisskydd. Hon ger sitt eget svar på den uppkomna frågeställningen 

och menar att svaret alltid måste bli nej: "Offret kan aldrig hållas skyldig för att extremister 

försöker tysta honom eller henne". Detta framställer hon som ett självklart svar där andra alternativ 

är otänkbara. Idén att man som offer skulle behöva bekosta sitt eget skydd framställs som 

vansinnig. På det här sättet avfärdas ifrågasättande och utmanande tankegångar och hindras från att 

göra intrång i konstruktionen av diskursen om yttrandefrihet.  

 

Som sagt kan man även finna exempel på viljan till sanning. Många av artikelförfattarna förlitar sig 

på institutionellt stöd då de argumenterar för yttrandefrihet i sina texter. Exempelvis hänvisar Ola 
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Larsmo till "de garvade teologerna" Holstein Fagerberg och Viggo Junkes som erfarna sakkunniga 

som "med viss trötthet" avvisar protester mot Ecce Homo samt homosexuella personer överlag. 

Genom att använda trovärdiga källor på området söker Larsmo uppnå en effekt av att det rör sig om 

två män som är insatta i ämnet och utan tvekan kan sin sak, nämligen den att det är hög tid för 

homosexuella att få en jämställd roll jämte heterosexuella i den svenska kyrkan. Motsvarande 

exempel kan man finna, åter i Malin Siwes text, när hon som argument för att Vilks måste 

beskyddas från hot om våld nämner flertalet personer med anknytning till Salman Rushdies roman 

som blivit överfallna och mördade. Genom att hänvisa till fakta kring ett fall liknande Lars Vilks, 

stärker hon intrycket av att hotbilden mot Vilks är verklig och i allra högsta grad nödvändig att 

försvara sig mot. Då skribenterna nämner argument som är rena och tydliga fakta utesluter de 

alternativ och skapar på så sätt trovärdigheten och rätten att forma diskursen om yttrandefrihet.  

 

Vad gäller Foucaults tankar om kunskap och makt kan man i fallet med dessa debatter dra slutsatsen 

att aspekterna påverkar skapandet av diskursen genom skribenterna som medverkar i samtalet. 

Skribenterna sitter, som nämndes tidigare, på en maktposition vad gäller tillfälle att få talutrymme i 

debatten. Inga protesterande röster från upprörda kristnas eller muslimers sida kommer till tals. 

Detta kan i och för sig ha med urvalet av artiklar att göra, att det finns debattartiklar där människor 

från dessa grupperingar har uttalat sig, bara det att de inte ingick bland de tio artiklar som 

analyserats för den här uppsatsen. I vilket fall vågar jag dra slutsatsen att om de vid något tillfälle 

har varit en aktiv röst i debatten så utgör de ändå en klar minoritet bland den totala summan 

debattinlägg, vilket i förlängningen innebär att de inte har tillräcklig makt för att kunna påverka 

diskursen. Vidare märks kunskapsaspekten genom att skribenterna till artiklarna alla sitter på vad 

Pierre Bourdieu skulle kalla symbolisk makt. Majoriteten av skribenterna är erkända namn som 

jobbar på landets största morgontidning och åtnjuter därmed troligtvis ett förtroende från läsarna att 

de borde ha kunskap om ämnena de talar om. Som nämndes i teoridelen anser Foucault att kunskap 

är makt. Därmed har skribenterna makten att forma diskursen, genom att de till skillnad från vanliga 

lekmän och läsare då de dels (troligtvis eller förhoppningsvis) sitter på kunskap som är aktuell för 

den debatterade frågan och dels åtnjuter en maktposition vad gäller möjligheten att få sin egen röst 

hörd.   

 

Avslutningsvis kan man alltså sammanfatta att utgångspunkten att båda debatterna på ett explicit 

sätt skulle behandla yttrandefrihet visade sig att inte stämma. Debatten om Lars Vilks 

Muhammedbild är betydligt mer explicit riktad mot yttrandefrihetsfrågor än debatten om Elisabeth 

Ohlsons Ecce Homo, som istället till största del handlar om homosexuellas rätt i samhället och 

kyrkan. Å andra sidan kan man implicit se en debatt om yttrandefrihet i Ecce Homo-samtalet. Flera 
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av skribenterna efterlyser en utökad och öppnare debatt och hänvisar till Ecce Homo som ett 

fenomen som har hjälpt till att överkomma tabun och på så vis öppnat upp för ett samtal kring 

grundläggande demokratiska frågor. Svaret på min frågeställning om hur debatten har förändrats är 

alltså att samtalet om yttrandefrihet var ett mer implicit ämne i debatten om Ecce Homo medan 

yttrandefriheten som fenomen stod i uttalat fokus i debatten om Muhammedbilden. Samtalet om 

Elisabeth Ohlsons fotografier ledde till en debatt bortom konsten till ett samtal om ett öppet, 

demokratiskt samhälle med lika rättigheter för alla oavsett sexuella preferenser, medan samtalet om 

Lars Vilks teckning snarare uppehöll sig vid konstnären och konstverket och rätten att uttrycka sig 

fritt, samt om vad den grundläggande betydelsen för yttrandefrihet är eller bör innebära.  
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10. Appendix: De analyserade artiklarna i kronologisk ordning 

 

ECCE HOMO 
 

Ökad öppenhet stävjar intolerans. Fördomsfulla attityder mot homosexuella 

- ... måste bekämpas - även hos riksdagsledamöter.  
 

Dagens Nyheter  -  1998-07-21  -  Sida: 02 

 

Ett samhälle som bejakar individualism förutsätter tolerans. Var och en har rätt att bli bemött för den hon är. Det saknas 

emellertid respekt för det annorlunda på sina ställen i Sverige. Intolerans riktas vanligen inte mot enskilda människors 

egna förtjänster eller brister, utan på deras 

grupptillhörighet. Kvinnor, invandrare och homosexuella är några exempel 

på människor som på olika sätt blir diskriminerade. 

 

Jämställdhet och segregation står ofta på den offentliga debattens 

dagordning, men situationen för människor med en annan sexuell läggning än 

den gängse normen, heterosexualitet, uppmärksammas tyvärr mer sällan. 

 

I dagarna finns dock fokus just här: På måndagen invigdes en 

världskonferens om homosexuell kultur i Stockholm. Samtidigt pågår under 

denna vecka Europride '98, den sjätte festivalen i ordningen för 

homosexuella, bisexuella och "könsöverskridare" från hela Europa. 

 

Elisabeth Ohlsons uppmärksammade fotoutställning om Jesus förhållande till 

homosexualitet, "Ecce Homo", har varit föremål för diskussion, och i 

söndagens DN kunde läsaren ta del av ett gripande reportage om våld mot 

och mord på homosexuella. 

 

Fler och fler tar steget att "komma ut" - tala om att de är homosexuella - 

både bland kändisar och bland Svenssons. På DN:s familjesida fanns på 

lördagen en annons med två kvinnor som hade ingått registrerat 

partnerskap. 

 

Förhoppningsvis är den ökade synligheten ett tidstecken, men gaykulturen 

är fortfarande relativt okänd för de flesta i samhället. Rädsla för det 

annorlunda och fördomar kan uttryckas med bortvända ansikten, i värsta 

fall leder det till grov aggression. 

 

RFSL presenterade i går en sammanställning som visar att folkpartister, 

vänsterpartister och miljöpartister har agerat mest homovänligt under 

mandatperioden i riksdagen. Det mest beslutsamma motståndet kommer från 

kristdemokrater. Fördomsfulla attityder måste bekämpas. Festivaler och 

artiklar är ett sätt att främja öppenheten och stävja intoleransen såväl 

hos allmänhet som hos vissa riksdagsledamöter. 

 

©Dagens Nyheter eller artikelförfattaren.  

 

 

Foto: Se människan. Bögbilderna av Jesus provocerar nog bara fariséer.  
 

Dagens Nyheter  -  1998-07-22  -  Sida: 02 

 

Författare: SVERKER LENAS 

 

Elisabeth Ohlson Ecce homo Bergsrummet Går det att säga något mer självklart än att även bögar är människor? Ecce 

homo, "Se människan" - som Pilatus sade när den törnekrönte Kristus träder ut inför folket i en purpurfärgad mantel 

strax före korsfästelsen - är ett 

budskap som aldrig kan bli mer provocerande än den människa som avses. 

I detta fall rör det sig om den homosexuella människan. Med tolv 
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fotografier berättar Elisabeth Ohlson om Jesu liv och död som bög. Han 

föds som provrörsbarn med två lesbiska mammor, demonstrerar på cykel i en 

gayparad, äter sista måltiden med transvestiter, insjuknar i aids och blir 

nedslagen på Skinnarviksberget av ett gäng skinnskallar. 

 

Ulf Ekman höjde en upprörd röst redan innan utställningen hade öppnat och 

arrangörerna, rädda för att någon skulle göra en ny "Soft Core", ordnade 

fram tre biffiga dörrvakter till premiären. 

 

Men jag tvivlar på att andra än verkligt inbitna böghatare kan uppröras 

över fotografierna. Det tydliga budskapet, att kyrkan ska välkomna även de 

homosexuella, är ett krav med långt fler anhängare än motståndare. "Ecce 

homo" är en korrekt historia gestaltad med smarta bilder som befinner sig 

långt bort från exempelvis Mapplethorpes. Sexualiteten dväljs i en skepnad som är ömsom andäktig, ömsom glamorös, 

aldrig rå eller osmält. När Jesus döps i trappan till en 

simbassäng är han förvisso spritt språngande naken, men en vit duva på 

hans axel får bilden att andas helighet snarare än nakenhet. 

 

I "Trans-versionen" av den sista måltiden kastar lärjungarna förvisso 

liderliga blickar mot Jesus. En manlig strippa bär röda lackstövlar och 

svart läderkorsett med en hundralapp instucken i ett stjärtband. Jesus bär 

högklackat. Men bilden påminner snarast om ett av paradisets förföriska 

reklamfotografier. Kristus verkar mest göra reklam för de Estrellachips 

som tycks ha utgjort den sista förrätten. 

 

"Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att 

deras änglar i himlen alltid ser min himmelska faders ansikte", lyder 

Bibelcitatet som ackompanjerar utställningens sista bild. 

 

Den som provoceras av en sådan vädjan måste vara en farisé. 

 

Sverker Lenas 

 

Avs/Uppsala: Sikten har blivit klarare  
 

Dagens Nyheter  -  1998-09-21  -  Sida: 02 

 

Författare: OLA LARSMO 

 

Utanför Uppsala domkyrka står inte mindre än tre polisbilar. De syns knappt i folkhavet: innan Kulturnatten är över har 

inte mindre än elva tusen personer sett Elisabeth Olssons bildspel "Ecce Homo". Vid den första visningen förekommer 

inga protester alls, trots att fyra olika grupper 

sökt - och fått - demonstrationstillstånd. Den bomb som gruppen "Kristen 

höger" sade sig ha placerat under kyrkan var förstås en bluff. Men en bomb 

av ett helt annat slag briserar just nu: på ledarsidor, i debattprogram 

och inte minst på den vita duken där framme vid domkyrkans altarring. 

 

Under flera årtionden har de kristna homosexuella påpekat sin existens, 

sin rätt att synas i de kristna sammanhangen. På den punkten kommer det 

definitivt att finnas ett före "Ecce Homo" och ett efter. Stämningen i 

domkyrkan är varm och inbjudande, och kan knappast misstolkas. Maken till 

manifestation för de homosexuella får man leta efter, Europride i all 

ära. 

 

Innan bildspelet startar berättar domprosten Tuulikki Koivunen Bylund om 

vännen och prästen Roger Westin, kristen homosexuell som gick bort i aids 

för fem år sedan, om hur de religiösa symbolerna bröt fram i hans språk 

under sjukdomens slutfas. Vad hon vill ha sagt är ganska enkelt, men 

tydligen inte självklart: gäller inte de kristna symbolerna, det kristna 

hoppet också människor i hans situation? 

 

Kyrkan är så full av människor och så illa lämpad för bildvisning att det 
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kontroversiella blir till en oklar färggröt någonstans där framme. Jag gör 

ett tankeexperiment. Om nu Jesusbilderna varit en del av till exempel en 

reklamkampanj för Benetton-tröjor, hade jag då själv kunnat uppfatta dem 

som stötande? 

 

Här finns en intressant kulturkrock. Och den säger något viktigt. Det 

finns inslag av reklamens formspråk i en del av Olssons bilder. Inte minst 

i den som avbildar bebådelsen, liksom i den avslutande paradisscenen. Just 

"kitschigheten" har också anförts som argument mot hennes bildsvit: det 

"heliga" får inte "förytligas". Men förmågan att förhålla sig ironisk till 

samhällets etablerade koder har länge varit ett viktigt stilmedel för 

delar av gaykulturen. En sådan ironi finns också i Olssons bilder. Humor 

blandas med största allvar. 

 

Om sådant har det bråkats förut, om nu någon minns diskussionen kring 

sjuttiotalsmusikalen "Godspell", med Jesus som clown. Och man kan faktiskt 

argumentera för att en just sådan lust att vända invanda företeelser över 

ända är en del av det kristna idéarvet: inte minst teologer som Harvey Cox 

har hamrat in den tanken. "De sista skall vara de första." Här har 

kristenheten och gaykulturen en skärningspunkt. 

 

Olssons bildspel heter "Ecce Homo", "Se människan", vilket naturligtvis är 

en allvarlig ordlek. Västerlandet har ännu, på gott och ont, en överordnad 

symbolkrets för att synliggöra sådant som oskyldigt lidande, 

rättfärdighet, förtryckande hierarkier. Nämligen Bibelns berättelse om 

Jesu död och uppståndelse. Det är i dessa, för de flesta allmängiltiga, 

symboler som de homosexuella nu görs synliga. Och då inte bara för den 

egna gruppen - utan i en större gemenskap. En offentlighet, i detta fall 

den kyrkliga. Det är här den demokratiska appellen ligger - sedan kan man 

ha synpunkter på det estetiskt fullgångna i bildsviten. 

 

Under den spännande diskussion i kyrkans församlingshem som följer på 

bildvisningen betonar Olsson att syftet med bilderna varit renodlat 

religiöst: hon har velat skapa ett språk och symboler för kristna 

homosexuella som hon själv, punkt slut. Under debatten kommer också de 

till tals som vill protestera mot utställningen, ja, mot homosexualiteten 

som sådan. De garvade teologerna i panelen, Holstein Fagerberg och Viggo 

Junkes, parerar sådana inlägg med viss trötthet: de har arbetat med att 

stödja homosexuella inom kyrkan i flera decennier och har uppenbart tappat 

tålamodet med fundamentalisters brist på inlevelseförmåga. Det har också 

de kristna homosexuella som reser sig och berättar om sina erfarenheter. 

Länge har frågan om kyrkan och de homosexuella varit minerad mark. I 

lördags small ett antal gamla laddningar av. Sikten blev klarare. 

 

OLA LARSMO 

©Dagens Nyheter eller artikelförfattaren.  

 

Ett engagemang värt respekt. Ärkebiskop K G Hammar har brutit tystnaden 

- ... som präglat kyrkans hållning i homosexfrågan.  
 

Dagens Nyheter  -  1998-10-11  -  Sida: 02 

 

Att föra en debatt om värderingar, tolerans och respekt för medmänniskor torde vara en av Svenska kyrkans viktigare 

uppgifter. Kyrkan har tagit parti för människor som fallit mellan välfärdssystemets maskor, för missbrukare och 

prostituerade och för gatubarn och förtryckta människor i andra delar av världen. Det kyrkliga engagemanget för utsatta 

människor har dock alltför länge varit svalt när homosexuellas villkor kommit på 

tal. 

 

Därför innebär ärkebiskop K G Hammars ställningstagande för homosexuellas 

rättigheter ett viktigt brott mot den tystnadens kultur som länge omgärdat 

detta ämne inom Svenska kyrkan. I våras uttalade sig ärkebiskopen positivt 
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om homosexuella präster som ingår partnerskap. När fotoutställningen "Ecce 

homo" skulle visas i Uppsala domkyrka, efter ett initiativ av domprost 

Tuulikki Koivunen Bylund, avvisade ärkebiskopen propårer om att ta avstånd 

från utställningen. Utställningen, med bilder av den lesbiska och kristna 

fotografen Elisabeth Ohlson, framställer Jesus bland transvestiter samt 

Jesus som homosexuell och aidssjuk. 

 

"Om jag hade gjort som många ville och kritiserat visningen av 'Ecce 

homo'-bilderna i Uppsala domkyrka hade jag sänt ut signalen till alla 

homosexuella: 'ni är inte välkomna i kyrkan'. Jag kunde inte ha handlat 

annorlunda utan att svika mig själv", säger K G Hammar till Kyrkans 

Tidning (41/98). 

 

Att ärkebiskopen som en representant för det officiella Sverige har en 

öppen inställning till homosexuella är betydelsefullt. Visserligen har 

attityder börjat förändras och bland allt fler finns en ökad acceptans för 

människors olika livsval. Fortfarande möts dock homosexuella av fördomar 

och trakasserier i arbetslivet. Homosexuella är till och med värre utsatta 

än invandrare för nazistiskt och högerextremistiskt våld. 

 

Ärkebiskopens öppna hållning i homosexfrågan har inte setts med blida ögon 

i vissa kyrko- och frikyrkokretsar. Den mest spektakulära reaktionen har 

dock kommit från Vatikanen, som efter påtryckningar från katolska kretsar 

i Sverige inställt ärkebiskopens audiens hos påven. Någon officiell 

motivering har inte givits, men ledande katoliker i Sverige har bland 

annat anfört att det är "Ecce homo"-utställningen som föranlett den 

kraftiga markeringen. 

 

Utställningen visades i domkyrkan under kulturnatten i Uppsala. För dem 

som anser att Jesus över huvud taget inte bör associeras med sexualitet 

kan givetvis utställningen uppfattas som hädisk; för dessa personer fanns 

dock valet att avstå från att besöka domkyrkan under den natt då 

utställningen visades. För andra kristna har "Ecce homo"-bilderna givit en 

fördjupad bild av Jesusgestalten. Genom hela kyrkohistorien har konsten 

och symboliken använts för att väcka religionen till liv och för att ge 

den relevans i samtiden. Detta har fotografen Elisabeth Ohlson 

uppenbarligen lyckats med. 

 

Bakom anklagelserna om hädelse löper en otäck underton av intolerans och 

förakt. Från katolska kretsar deklarerar man att det inte är de 

homosexuella i sig som fördöms utan utövandet av homosexuella handlingar. 

Homosexuella som lever ut sin läggning ska alltså skuldbeläggas och stötas 

ut. Tydligare än så går det väl inte uttrycka den sociala stigmatisering 

som man anser att homosexuella förtjänar. 

 

Visningen av "Ecce homo" föregicks av bombhot mot kyrkan och av hot mot 

domprosten i Uppsala. Även inför den visning som på lördagen öppnade i 

konsthallen i Jönköping har hot förekommit. 

 

Genom sin markering mot ärkebiskop Hammar och sin ovilja att föra en öppen 

debatt om homosexualitet riskerar katolska kyrkan att ställa sig på samma 

sida som dunkla krafter i samhället. Även delar av frikyrkorörelsen har i 

denna fråga tagit ställning mot tolerans och förståelse. 

 

Svenska kyrkan kan inte skryta med att historiskt sett ha hållit någon hög 

profil i fråga om homosexuellas rättigheter. Fortfarande finns ett 

relativt utbrett motstånd mot partnerskapslagen bland prästerskapet. 

Ärkebiskop K G Hammar har emellertid lyft upp homosexfrågan i debatten. 

För detta bör han hedras. 

Måtte den tigandets strategi som andra valt på detta område misslyckas. 

©Dagens Nyheter eller artikelförfattaren.  
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Invändning: "Sexualiteten inget neutralt område" 

 

Dagens Nyheter  -  1998-10-16  -  Sida: 02 

 

Författare: BENGT MALMGREN 

 

Det har sagts att påvens vägran att möta ärkebiskop Hammar berodde på påtryckningar från svenska katoliker. Ingen har 

belagt att detta påstående är sant. Inför officiella besök informeras Vatikanen om läget i det 

 

aktuella landet, och i detta fall kan jag knappast tänka mig att man 

förtigit debatten om homosexuellt partnerskap samt "Ecce 

homo"-utställningen vid en sådan information. 

 

Att detta skulle ha åtföljts av någon vädjan eller påtryckning att inte ta 

emot Hammar är i det närmaste uteslutet. På katolska biskopsämbetet vet 

man alltför väl att Rom inte låter sig manipuleras på sådant sätt. Men det 

har en gång sagts, och det är olustigt att DN okriktiskt bidrar till att 

sprida påståendet vidare. 

 

Homosexuella är en marginaliserad grupp i samhället, och det är en 

angelägenhet också för kyrkan att synliggöra deras situation. I den 

katolska världskatekesen som världens biskopar tillsammans med påven står 

bakom framhålls explicit att homosexuella ej skall diskrimineras. 

 

I Sverige hade katolska kyrkan 1995 en så kallad stiftsynod, där präster 

tillsammans med det katolska folket samrådde om olika frågor. Då togs även 

de homosexuellas situation upp. På sjukhemmet Maria Regina i Nacka, som 

kommit till på katolskt initiativ, vårdas många aidssjuka i livets 

slutskede. Därmed inte sagt att det inte finns mycket mer att göra för att 

bryta isen i denna fråga, och katolska kyrkan bör ta den uppkomna debatten 

som ett incitament att gå vidare. 

 

Men man misstar sig om man tror att kyrkan skall ge upp den del av 

trosarvet som har med etiken kring liv och sexualitet att göra. Det är 

inte möjligt eftersom allt hänger samman. 

 

Kristus som de fattigas och utstöttas vän är en del av den kristna tron 

som går hem i vår tid. Kärlek är något vi alla behöver. Svårare blir det 

med de delar av kristendomen som handlar om omvändelse, att göra bot, att 

ändra sitt liv. 

 

Sexualiteten är inget neutralt område som kan "lämnas i fred" utanför 

etikens och de mänskliga relationernas offentliga sfär, såsom vissa 

homosexuella debattörer vill förespråka. Att det inte är likgiltigt för 

vårt andliga liv hur vi förfar med vår kropp är en urgammal vishet som 

kyrkan förvaltar. 

 

Sexualitetens förankring i det heterosexuella äktenskapet, den sexuella 

föreningens samband med livets tillblivelse och människolivets helgd är 

synsätt som kyrkan i alla tider betraktat som en del av trons arv. 

 

Detta är och förblir en integrerad del av kristen tro, inte bara i 

katolska kyrkan, utan i stora delar av världskristendomen. De konsekvenser 

detta får för synen på abort, föräktenskapliga sexrelationer och 

homosexrelationer är inte lätta för moderna människor att acceptera. 

 

Kyrkan står ändå fast vid detta, och många av den kristna trons människor 

verkar finna sig i att det finns ett spänningstillstånd mellan ideal och 

verklighet, medan andra tycks vilja utplåna varje tillstymmelse till sådan 

spänning och kräva av kyrkan att hon välsignar allt de företar sig. 
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Konflikten kring "Ecce homo" handlar främst om hur man behandlar 

Kristusgestalten. Kristus är enligt kristen tro Gud själv som kommit till 

oss människor, men han är också helt och hållet människa, en historisk 

person. Också för muslimerna är han en profet, och många inom deras led 

har reagerat starkt på utställningen. 

 

Vilken annan grupp skulle vilja se sin ledare avbildad i sådana 

situationer som Jesus på dessa bilder? Nattvardsscenen som refereras till 

på en av bilderna, där Jesus är omgiven av transvestiter i mycket 

utmanande klädsel och Jesus själv försedd med damskor, är till råga på 

allt av central innebörd för kyrkans grundande. 

 

När detta dessutom tas in i en kyrka och stöds av stiftets överhuvud, då 

är det förståeligt att många kristna reagerar. Det bör man kunna göra utan 

att på DN:s ledarsida bli betraktad som i maskopi med "dunkla krafter" som 

tar ställning mot tolerans och förståelse. 

 

BENGT MALMGREN 

 

DN svarar: "Med hänsyn till de nyligen timade händelserna i Stockholm och 

den offentliga diskussion som dessa givit upphov till har det ansetts vara 

att föredra att ärkebiskop Hammars besök i Vatikanen uppskjuts till senare 

datum", förklarade påvens presstalesman Joaquín Navarro-Valls den 6 

oktober. 

 

I ett pressmeddelande samma dag förklarade katolska biskopsämbetet 

i Stockholm att: "Vatikanen har nåtts av kritiska röster från 

Sverige som ifrågasatt ärkebiskop Hammars 

besök. Dessa har inte enbart varit katolska utan kristna från andra 

samfund har hört av 

sig." 

 

Tydligare skäl än så har inte angivits till att ärkebiskop K G Hammars 

audiens hos påven skjutits på en obestämd framtid. Av flera uttalanden 

från ledande svenska katoliker att döma är det dock ärkebiskopens öppna 

hållning i homosexfrågan som gjort att denne hamnat i onåd. 

 

Bengt Malmgren framhåller att katolska kyrkan deklarerat att homosexuella 

inte ska diskrimineras. 

 

Det hade varit uppseendeväckande om Vatikanen hade intagit en annan 

ståndpunkt. Fortfarande verkar det dock vara långt till ett accepterande 

av homosexuellas val av livspartner. Till skillnad från katolska kyrkan 

har ärkebiskop K G Hammar utsträckt sitt 

engagemang för utsatta människor även till homosexuella som lever ut sin 

läggning. 

 

Många homosexuella utsätts för trakasserier, hot och våld av det enda 

skälet att de attraheras av personer av samma kön. 

Under de senaste veckornas debatt har vissa katolska företrädare gjort 

minst sagt tvetydiga uttalanden i homosexfrågan. 

Givetvis finns en risk att sådana uttalanden ökar intolerans och förakt 

gentemot homosexuella. 

 

Mer än en gång har förment rättänkande människors naivitet utnyttjats av 

dem som hatar människor som på ett eller annat sätt är avvikande. 

 

©Dagens Nyheter eller artikelförfattaren.  
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MUHAMMEDBILDEN 

 

Ett hot mot oss alla 

 
Dagens Nyheter  -  2010-03-10  -  Sida: 2  -  Sektion: Ledare 

 

Författare: DN 

 

I september 2007 satte ledare för al-Qaida en prislapp på den svenske konstnären Lars Vilks huvud. Hans påstådda brott 

var en teckning av profeten Muhammed som rondellhund. 

 

I går tog historien en ny obehaglig vändning när irländsk polis grep sju personer för en mordkomplott mot Vilks. Enligt 

uppgift var den svenska säkerhetspolisen, Säpo, informerad i förväg. 

 

Informationen om de gripna och deras planer är knapphändig. Men det råder inget tvivel om att hotbilden är reell, 

särskilt efter den misslyckade yxattacken mot den danske tecknaren Knut Vestergaard i januari. Han klarade sig tack 

vare ett säkerhetsrum i bostaden och ett mycket snabbt ingripande av polisen. 

 

Om någon betraktat attackerna på Vestergaard och Vilks som enskilda polis-ärenden är det hög tid för en omprövning. 

Hoten utgör i själva verket ett angrepp på en av våra mest grundläggande rättigheter - yttrandefriheten - och bör ses som 

ett vidare och större angrepp på ett öppet och fritt samhällsliv. De personer som vill tysta skandinaviska tecknare 

förnekar de mest grundläggande värden som bär upp en demokrati. 

 

Den svenska rättsstaten måste därför ge Lars Vilks allt skydd han behöver. Det får inte råda något tvivel om att Säpo 

ställer upp med adekvat hjälp. 

 

Lars Vilks står inte ensam i denna konflikt. Ett hot mot honom är i förlängningen ett hot mot alla svenskar. 

 

 

DN 

©Dagens Nyheter eller artikelförfattaren. 

 

Rätt till fel åsikt 

 
Dagens Nyheter  -  2010-03-11  -  Sida: 2  -  Sektion: Ledare 

 

Författare: Malin Siwe 

 

En av polisens viktigaste uppgifter är att värna yttrandefriheten. Att skydda dem som hotas för sina åsikter, att finna 

förövarna. Offret kan aldrig åläggas skulden, oavsett vad han ritat eller sagt. 

 

En amerikansk kvinna är åtalad i USA misstänkt för att ha planerat ett attentat mot konstnären Lars Vilks. I Irland har 

polisen gripit fyra män och tre kvinnor på grund av samma brottsmisstanke. Polisorganisationer i flera länder har 

samarbetat, och det är nödvändigt. Historien har visat att självutnämnda rättsskipare inte låter gränser hämma dem, och 

att de inte har bråttom. 

 

Den iranske ayatollan Khomeini utfärdade sin uppmaning till alla muslimer att döda författaren Salman Rushdie den 14 

februari 1989. I september samma år placerades bomber utanför fyra bokhandlar som ägdes av Penguin, förlaget som 

givit ut Satansverserna. Sedan syntes det vara lugnt, utom för Rushdie som flyttade mellan olika bostäder med 

polisskydd i högsta klass. 

 

Men sommaren 1991 överfölls och misshandlades Rushdies italienska översättare Ettore Capriola i sitt hem. Några 

dagar senare knivmördades Hitoshi Igarashi som översatt till japanska. Drygt två år senare sköts William Nygaard, chef 

för förlaget som gav ut Rushdie i Norge, med tre skott utanför sitt hus. 

 

När dessa dåd inträffade tystnade debatten om kostnaden för skyddet för Salman Rushdie. Men efter ett tag höjdes 

rösterna igen, nog borde väl Rushdie betala hela eller delar av de årliga mångmiljonkostnaderna för livvakter och säkra 

hus - han tjänar ju mycket pengar på de böcker som ådragit sig islamisternas vrede. Frågan ställdes också i underhuset. 

 



59 

 

Svaret blev nej. Och det måste det alltid bli. Offret kan aldrig hållas skyldig för att extremister försöker tysta honom 

eller henne. 

 

Det får kosta vad det kosta vill att skydda Salman Rushdie i Storbritannien, Kurt Westergaard i Danmark och Lars Vilks 

i Sverige. Det är den demokratiska statens uppgift att försvara medborgarnas rätt att göra sina meningsmotståndare 

upprörda. 

 

Lars Vilks tecknade rondellhund med Muhammedansikte må anses vara småskoj, en platt provokation eller hädisk. Det 

spelar ingen roll. Han har rätt att leva i frid vilka bilder han än gör. 

 

Sitationen för Rushdie och för tecknarna Kurt Westergaard och Lars Vilks är extrem. Det har utfästs belöningar till dem 

som mördar, priset på Vilks huvud är 100 000 dollar. 

 

Det sker dessvärre angrepp på yttrandefriheten i mindre skala ofta i Sverige. När Elisabeth Ohlsons fotoutställning Ecce 

Homo - där Jesus och apostlarna gestaltades av homosexuella och transvestiter - visades för drygt tio år sedan kände sig 

somliga kristna kränkta. De allra flesta höll sig till de goda protesterna, demonstrationer och flygblad. Precis som de 

flesta muslimer gör när det kommer till Lars Vilks, om de alls bryr sig. 

 

Men några gick längre, Elisabeth Ohlson blev mordhotad, precis som ett antal av dem som lät visa bilderna i kyrkor och 

på museer. 

 

Många politiker i Sverigedemokraterna har fått sina hus och bilar nedklottrade, mottagit telefonhot och några har blivit 

misshandlade för sina åsikters skull. Malmös kommunalråd Ilmar Reepalu har nu höjt personskydd eftersom hoten 

blivit fler sedan han flera gånger formulerat sig illa när han diskuterat hoten mot andra, nämligen judarna i Malmö. 

 

Reepalu ska möta hårt motstånd när han försöker skuldbelägga offer. Men bara verbalt. Grunden för demokrati är en 

öppen debatt. I den är också dumma, extrema och provocerande argument tillåtna, så länge de inte övergår i hets mot 

folkgrupp. Rätten att uppröra gäller i skrift och bild. Åsikter vi ogillar kan vi bemöta eller ignorera. Men aldrig tysta 

med hänvisning till att någon känner sig kränkt. 

 

 

DN 11/3 2010 

Bildtext: Lars Vilks får provocera vem han vill. 

©Dagens Nyheter eller artikelförfattaren. 

 

Fienderna är allas. Nödvändigt att försvara rätten att få vara dum.  

 
Dagens Nyheter  -  2010-03-11  -  Sida: 72  -  Sektion: Kultur 

 

Jag ogillar vad du säger, men jag är beredd att dö för din rätt att göra det. Det är de mest bevingade ord som någonsin 

tillskrivits Voltaire, och efter avslöjandet om attentatsplanerna mot konstnären Lars Vilks är det dags att damma av dem 

igen. 

 

Jag tycker nämligen ganska illa om hans lilla Muhammedhund. Den är en fånig och ointressant liten fluglort med det 

enda syftet att provocera, ett fnissigt bus på pojkstrecksnivå. Ett läge hade uppstått som var oemotståndligt för den 

svenska konstens gossen Ruda: en explosiv fråga, starka krafter i rörelse, med lite tur skulle minsta gnista kunna starta 

en världsbrand. Och där står lille Lars med tändsticksasken brännande i fickan. 

 

En ren copycat var han också. Utan uppståndelsen kring Muhammedkarikatyrerna i Danmark hade Vilksaffären aldrig 

blivit någon affär, men nu var järnet varmt nog. 

 

Jag gillade nu inte Muhammedteckningarna heller. De var mest av allt uttryck för ett upphöjt och självrättfärdigt förakt 

för en utsatt minoritets religiösa känslor och identitet. Udden i Jyllands-Postens publicering må ha varit riktad mot 

fundamentalister med anspråk på att diktera vad den fria pressen får göra och inte göra, men den fullständigt tondöva 

orkestreringen gjorde den till ett långfinger mot alla troende muslimer. 

 

Effekten, om någon, blev avbruten samhällsdialog och nya argument åt fundamentalisterna. 

 

Religion måste alltid kunna diskuteras och ifrågasättas, men det finns mer och mindre meningsfulla sätt att göra det på. 

Att söka upp de ytligaste, mest handfasta symbolerna och starta krig om dem är det sämsta möjliga, och där står 

fundamentalister och Muhammedtecknare paradoxalt nog på samma barrikad för att göra världen lite dummare. 
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Salman Rushdies Satansverserna var uttryck för en kamp inifrån med Koranen. Även den var hädisk och drog mycket 

riktigt på honom en islamistisk dödsdom. Men den var något att stå upp för: en viktig bok, skriven med engagemang, 

humor och på största allvar. 

 

Nu står Lars Vilks och visar upp sin yxa i teve. Han ser riktigt nöjd ut, själv blir jag mest trött på både honom och hans 

lilla hund. Ändå måste jag försvara honom och hans oinskränkta rätt att göra dumheter. Hans dödsfiender är härmed 

också mina, och allas. 

 

 

Lars Linder 

©Dagens Nyheter eller artikelförfattaren.  

 

Stoppskylt. Talet om det fria ordet stänger samtalet.  

 
Dagens Nyheter  -  2010-03-16  -  Sida: 56  -  Sektion: Kultur 

 

Vi måste stå upp för det fria ordet, sägs det om och om igen apropå Lars Vilks Muhammedteckningar. 

 

Barskt och rättfärdigt fastslås det från ledarsidor och kultursidor, från bloggar och insändarsidor, att nu gäller det att vi 

inte viker oss, att vi försvarar rätten att rita vilka teckningar vi vill - oavsett hur dumma de är! 

 

Det finns något otroligt stumt och slappt över allt detta. 

 

Det är lätt att konstatera att yttrandefrihet är bra, men ursäkta mig, var inte detta scenario precis det förväntade? Var inte 

målet med Vilks teckningar just att muslimer skulle bli arga? Någon annan poäng är svår att se - ingen annan är 

intresserad vare sig av Muhammed eller av något tabu om hundar. 

 

En provokation är inte en politisk protest eller ett konstverk i sin egen rätt. Provokationen är ett dynamiskt spel mellan 

två parter, där provokatören ringar in sin målgrupp, letar upp dess svaga punkter och attackerar just där. Spelet går ut på 

att människor ska bli arga - det är själva poängen. 

 

En lyckad provokation ger ofta poäng i konsten och litteraturen. Att vara provocerande är något bra: det anses betyda att 

man är angelägen och viktig. Men fast detta förutsätter att någon blir upprörd, får den upprörde inga poäng. Båda yttrar 

sig, men bara en får lägga beslag på det fria ordet. Provokativ anses hedervärt - provocerad är det inte. 

 

Att provocera är att gillra en fälla. Det är som att kittla någon på hennes svagaste punkter bara för att studera hennes 

reaktion. Som provocerad har man två alternativ. Antingen blir man upprörd, vilket är att gå rakt i fällan. Man kallas 

rabiat, lättkränkt och får det fria ordet emot sig. Eller så håller man tyst, men då erkänner man sitt nederlag och 

accepterar att trampas på. I båda fallen slutar den provocerade som förlorare. 

 

Att dölja detta spel bakom slagord om yttrandefrihet är ohederligt. För även om yttrandefrihet är en viktig rättighet, har 

talet om yttrandefrihet en mycket paradoxal funktion i den västerländska samhällsdebatten. När någon säger det fria 

ordet i en offentlig debatt, är det ungefär som att säga håll käften. Snarare än att öppna upp för samtal fungerar det som 

en stoppskylt. Meningen det fria ordet blir alltid det sista ordet. 

 

 

Kajsa Ekis Ekman 

©Dagens Nyheter eller artikelförfattaren.  

 

Konst som biter 

 
Dagens Nyheter  -  2010-03-23  -  Sida: 52  -  Sektion: Kultur 

 

Varför försvarar de flesta konstkritiker provokationer som kommer från Anna Odell och NUG, men inte från Lars Vilks? 

Rondellhunden skäller inte på islam, utan på konstvärlden, menar Johan Lundberg. 

 

Bland dem som nu svävar på målet, när det gäller att försvara yttrandefriheten, brukar det heta att 

yttrandefrihetsförordningen inte finns till för att legitimera allehanda stolliga kränkningar av utsatta grupper i samhället. 

Liksom att yttrandefriheten aldrig kan vara gränslös eller absolut. Varför ska vi till varje pris försvara en taffligt ritad 

rondellhund när den konstnär som har skapat verket bara är ute efter att nå berömmelse på enklaste möjliga sätt, 
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nämligen genom att ge sig på en lättkränkt befolkningsgrupp, vars illegitima ledare tenderar att uttala till intet 

förpliktigande dödsdomar så fort som det publiceras nidbilder av deras profet? Hävdas det. Av Kajsa Ekis Ekman i DN, 

av Peter Cornell i Expressen, Åsa Linderborg i Aftonbladet, Stefan Eklund i SvD och Ulrika Knutson i Fokus. Dan 

Jönsson landar i sin tur någonstans mellan konstfilosofisk grimas och kritik av islam när han ska beskriva det verk som 

vissa menar bör skyddas i kraft av yttrandefriheten. 

 

Men innan man avfärdar Vilks verk så där lättvindigt, bör man kanske idka en smula självkritik och inbegripa även sina 

egna reaktioner när man försöker besvara frågan om syftet med konstverket. Ställer Vilks verk relevanta frågor och ger 

oväntade svar, bör det väl rimligtvis finnas större anledning att försvara hans rätt att efter eget huvud skapa konst, än om 

det blott handlade om ännu en antimuslimsk fjärt - för att apostrofera Tøger Seidenfalden, chefredaktör på danska 

Politiken? Att hävda det självklara - att yttrandefriheten är töjbar - är således att börja i fel ända. Den fråga som bör 

ställas är den betydligt mer besvärande: Vad i Vilks verk gör det angeläget att försvara? 

 

Flera av reaktionerna ovan vittnar ju om att man inte har förstått att den kritiska laddningen i Vilks rondellhund inte är 

riktad i första hand mot islam utan mot konstvärlden och att denna laddning har blivit alltmer explosiv ju längre tiden 

har gått. För att få en bild av kraften i Vilks verk kan man därför med fördel gå drygt ett år bakåt i tiden - till de 

affekterade diskussionerna om Anna Odell och Nug. 

 

I de debatterna uttalade sig i princip alla konstkritiker med självaktning. Man talade om den provokativa konstens 

betydelse för demokratin. De människor som var kritiska till att performance- och installationskonst tilläts dominera på 

konstutbildningar eller bekostas med statliga medel beskrevs som konsthatare, nära lierade med forna tiders nazister 

eller kort och gott som hot mot yttrandefriheten. Vilket också gällde de kritiker som menade att de berörda verken bara 

bekräftade att samtidskonsten satt fast i slentrianmässiga provokationer, där det pris som de provocerande konstnärerna 

får betala för konstetablissemangets kärlek aldrig är högre än dagsböter. 

 

Varför yttrandefriheten den gången var hotad framgick dock aldrig. Ingen hade ju krävt att konceptuell och provokativ 

konst borde förbjudas. Inga kbt-psykologer utfärdade några mordhot. Svenska psykiatriker tycktes på det hela taget vara 

märkligt ointresserade av att gå emot Odells åsikter om psykvård och sinnessjukdom. 

 

När det så, drygt ett år senare, påstås att planer har smitts om att mörda Lars Vilks skulle man kunna tro att samma 

kulturskribenter återigen skulle rycka ut till konstens försvar. Nu stod de på allvar ansikte mot ansikte med uttalat 

reaktionära grupper, vilka formulerade krav om att konstnärer inte bör ta sig an vissa motiv, att viss modern konst bör 

förbjudas med hänsyn till att folk blir upprörda. 

 

Men i det läget tystnade merparten av de svenska konst- och kulturskribenter som tidigare hade slutit upp på Odells och 

Nugs sida. Och i den mån som man tagit till orda har det snarast varit för att man vill uttrycka sympati med de grupper 

som förordar restriktioner mot provokativ konst, grupper som uttalar dödshot mot konstnärer, grupper som har 

historiska kopplingar till nazism (i det senare fallet tänker jag till exempel på relationen mellan dagens islamism, 

Muslimska brödraskapet, Stormuftin av Jerusalem och Hitler) osv. 

 

Lars Vilks rondellhundsteckningar har just genom att framkalla dessa märkliga reaktioner lyckats blottlägga en rad lika 

underförstådda som bisarra regler i kulturetablissemanget. Teckningarna har åskådliggjort hur konstvärldens vackra ord 

om vikten av ifrågasättande, om yttrandefrihet, pluralism och öppenhet inte sällan är blott tomma ord, lätta att uttala när 

inget står på spel, men intet värda när konst som är provokativ och ifrågasättande på allvar behöver försvaras. 

 

I den mån som Lars Vilks syfte var att utforska konstlivets gränser, dess outtalade regler och underförstådda värderingar 

har han alltså lyckats på ett sätt som få hade kunnat drömma om när hans rondellhundar skapades 2007 och ännu färre i 

dag vill inse. 

 

För den som önskar sig farlig konst, konst som undersöker verkligheten och konst som resulterar i forskningsresultat i 

form av nya, förvånande insikter är det svårt att tänka sig ett mer effektivt verk än Vilks rondellhund. 

 

 

Johan Lundberg 

 

Bildtext: Konstnären Kent Viberg i Karlshamn har gjort en rondellhund i form av en bulldog med Lars Vilks ansikte. 
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