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FORSKNING.”De danska Muhammedteckningarna och dess dramatiska följder handlar 

inte om yttrandefrihet utan är snarare ett kulturkrig om värderingar ", skriver forskaren 

Peter Hervik i en ny bok utgiven av Malmö högskola. 

Strax efter att Muhammedteckningarna publicerats hösten 2005 arrangerade Malmö högskola ett 

offentligt möte. Vid mötet hävdade Peter Hervik, då lektor vid Malmö högskola, att Jyllands-

Postens hade en anti-islamisk historia och att beslutet att publicera teckningarna inte handlade 

om yttrandefrihet. Vid den tidpunkten var det dock få av åhörarna, huvudsakligen akademiker, 

som trodde på honom. 

I dagarna släpps nummer 13 i skriftserien "Current Themes in IMER research”, utgiven av Malmö 

högskola. Undertiteln är "The Danish Muhammed Cartoon Conflict och här ger docent Peter 

Hervik sin syn på, i första hand inte ”teckningarna som skakade världen”, utan på vad som fick 

Jyllands-Posten att trycka dem. Han redogör även för de bakomliggande ideologiska och 

kulturella faktorerna och hur dessa utvecklades och 

tydliggjordes medan krisens eskalerande. 

– Jag har skrivit boken för att stora delar av historien helt 

enkelt inte berättats tidigare, varken i media eller i den 

akademiska världen, menar Peter Hervik som nu efter 

många år på MIM på Malmö högskola nu är tillbaka i 

Danmark och knuten till universitet i Århus. 

– De personer som i samband med konflikten tog 

chansen att skylla på muslimer och attackera islam 

försvarade varken muslimers yttrandefrihet eller 

yttrandefriheten i allmänhet. Istället utgjorde de en  

radikal högerpopulistisk gemenskap vars intresse var att 

torgföra konfrontationsinriktade ämnen. Till exempel 

påståendena om det oförenliga mellan muslimska värderingar och danska värderingar och att 

dessa skillnader mellan värderingar är så farliga att endast konfrontation kan göra ”hoten” 

förståliga. Till slut användas faktiskt yttrandefriheten för endast  ett enda syfte: att förlöjliga 

muslimer. 

Forskningsresultaten som redovisas i den nya boken visar att dessa idéer hyllades i den danska 

regeringens eget ”Kulturkrig om värderingar” (proklamerat av statsminister Anders Fogh 

Rasmussen i Weekendavisen i januari 2003) och att Jyllands-Posten senare samma år beslutade 

gå på regeringens linje. Enligt Hervik utnämnde tidningen sin kulturchef, Flemming Rose, till den 

som för Jyllands-Postens räkning skulle genomföra detta kulturkrig. 

 

 

 Peter Hervik 
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– Den kris Muhammadkarikatyrerna skapat är en direkt konsekvens av detta danska ”kulturkrig”. 

Dessa idéer får nu näring av dels det starkt islamofobiska Tryckfrihetssällskapet (som nyligen 

etablerat sig även i Malmö), dels stora nätverk av organisationer och webbplatser över hela 

västra Europa. Det är för övrigt liknande idéer som de massmördaren  Anders Behring Breivik 

satte ihop i sitt manifest och som nu upprepats i rättssalen i Oslo den här sommaren. 

Krisen har också, enligt Hervik, gjort att många muslimer i Danmark i dag undviker att ge 

intervjuer eller uttala sig offentligt för journalister och forskare. I boken uttrycker en ung muslim, 

Ahmed, det så här: 

"Inga nyhetsmedier vill debattera det här. Så fort du försökte säga något ”stängdes dörren” av 

dessa människor som bara babblade om yttrandefrihet. Det är som om de, journalisterna, har 

beslutat sig för att förlöjliga, håna och förolämpa oss alla enbart för att vi är muslimer. " 

En annan konsekvens, enligt Hervik, är att främlingsfientlighet nu anses vara allt mer begripligt 

och acceptabelt.  Och det finns fler… 

– Efter krisen har många människor helt kompromisslöst bekänt sin tro på yttrandefriheten utan 

att bry sig om det sociala ansvar användandet av det fria ordet också innebär. Att hävda den 

oinskränkta rätten att förolämpa andra människor kanske inte är det mest gynnsamma sättet att 

skapa positiva och bra relationer i samhället. 

Peter Herviks forskning vad gäller mediernas bevakning av minoriteter i Danmark sträcker sig 

tillbaka till mitten av 1990-talet. För närvarande forskar han om den danska mediabevakningen av 

de tragiska händelserna den 22/7 förra året i Norge. 
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