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Executive Summary in English

On.September.30,.2005,.twelve.caricatures.of.the.prophet.Mohammed.were.
published. in. the.Danish.newspaper. Jyllands-Posten..The.most.well-known.of.
the. images.portrayed.the.prophet.Mohammed.with.his. turban. in.shape.of.a.
bomb.on.which.the.Muslim.confession.of.faith.was.written..The.subsequent.
course.of.events.led.the.Danish.government.and.the.Danish.Ministry.of.Foreign.
Affairs.into.a.foreign.affairs.crisis,.which.was.later.described.as.the.largest.crisis.
for.Denmark. since. the.Second.World.War..The.crisis.upset.diplomatic. rela-
tions.between.Denmark.and.several.countries.in.the.Middle.East,.such.as.Saudi.
Arabia,. Libya. and. Iran.. Likewise,. violent. demonstrations. and. attacks. were.
made.on.Danish.embassies.around.the.world..The.Mohammed.caricatures.cri-
sis.demonstrated.how.political,.economic,.cultural.and.religious.issues.on.the.
national.level.can.quickly.and.violently.spread.to.the.international.level..

The. study’s. analytical. point. of. departure. was. inspired. by. Sundelius. and.
Stern’s.cognitive-institutional.framework.which.takes.into.account.actors’.dif-
ferent. social,. administrative,. and. institutional. contexts. for.decision-making.1.
Decision-making.is.affected.both.by.an.individual.actor’s.notions.and.values.as.
well.as.the.institutional.environment.2.The.approach.builds.upon.neo-institu-
tional.theories.that.illuminate.the.importance.of.institutional.structures,.rules,.
norms.and.routines.3.It.also.takes.into.account.the.cognitive.research.on.sub-
jectivity.and.representation.and.how.individual.expectations.and.experiences.of.

1. Stern.och.Sundelius.(1997).Stern.(1999).
2. Stern.(1997:.48),.Hollis.och.Smith.(1990).
3. March.och.Olsen.(1989).Kingdon.(1984)..
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the.world.affect.decision-making.for.groups.and.individuals.4.In.this.study,.a.
number.of.analytical.themes.were.used.to.shed.light.on.the.crisis.management.
of.the.Mohammed.caricatures,.such.as.problem.framing,.information.proces-
sing,.leadership,.crisis.learning,.and.institutional.change..

Empirical.knowledge.about.the.crisis.surrounding.the.2005.publication.of.
the.Mohammed.caricatures.was.collected.from.interviews,.news.coverage,.offi-
cial.documents,.public.investigations,.and.newspaper.articles..The.use.of.new.
media.technology.had.a.significant.impact.in.this.crisis,.and.the.study’s.findings.
illustrated.the.importance.of.knowing.how.to.find,.use,.understand,.and.mana-
ge.information.from.traditional.sources.(newspapers,.television,.radio).as.well.
as.from.more.modern.sources.(text.messages,.e-mails,.blogs.and.chat.rooms)..
A.well-established.institution.like.the.Danish.Foreign.Ministry,.which.is.bound.
by.tradition,.often.displays.a.certain.amount.of.inherent.slowness.for.adapting.
and.implementing.new.technology..Change.is.a.significant,.and.unavoidable,.
challenge.for.such.institutions..Crises.can.make.institutional.changes.possible.
that.would.be.otherwise.difficult.to.implement.under.normal.conditions..One.
important.change.after.the.crisis.was.the.establishment.of.a.new.unit.for.com-
munication,.The.Unit.for.Public.Diplomacy..
In. conclusion,. internationalization,. transnationalization. and. globalization.
were.important.issues.during.this.crisis..For.example,.the.organization.Danskt.
Islamskt.Trossamfund.had.direct. contact.with. representatives. in. the.Middle.
East.in.an.attempt.to.mobilize.support.for.their.problem.framing.of.the.crisis..
They.utilized.strategic.lobbyism.for.setting.up.goals.and.contacting.strategic.
and.influential.actors,.and.in.turn.they.were.successful.in.selling.their.framing.
of.the.problem.to.people.in.the.government,.public.sector.and.business.orga-
nizations.in.the.Middle.East..
Another.interesting.conclusion.was.the.fact.that.the.Danish.government.was.
limited.in.what.it.could.say.and.how.it.could.act.during.the.crisis,.since.the.pro-
blem.had.been.framed.on.the.complex.issue.of.freedom.of.speech.and.freedom.
of.the.press..The.crisis.management.became.a.balance.act.between.domestic.
and.foreign.policy...

The.crisis.of.the.Mohammed.caricatures.resulted.in.a.long.aftermath..The.
re-publication.of.the.caricatures.in.Danish.newspapers.in.February.2008.caused.
new.boycotts.against.Danish.companies..Denmark’s.refusal.to.apologize.for.the.
publication.of.the.drawings.also.resulted.in.an.attack.on.the.Danish.embassy.in.
Islamabad,.Pakistan,.in.the.beginning.of.June.2008.by.the.Al.Qaeda.network..
These.incidents.clearly.illustrated.that.the.crisis.regarding.the.publication.of.
the.Mohammed.caricatures.in.Denmark.has.not.yet.been.put.to.rest..

4. For.example.Hollis.och.Smith.(1990),.Fiske.och.Taylor.(1991)..
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En organisations- och förkortningstabell

Arab League Arabförbundet

EU- HOM European Union Heads of Missions

FE Forsvarets Efterretningstjenste, Danmarks militära underrättelsetjänst

OIC Organization of the Islamic Conference

OSCE Organisation for Security and Cooperation in Europe

PET Politiets Efterretningstjeneste - Danmarks säkerhetspolis som kan sägas 
motsvara det svenska SÄPO.

WAP Wireless Application Protocol. (Ett webbformat som är anpassat för 
internetsufning via mobiltelefon.)
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1.	 Inledning	
Den 30 september 2005 publiceras 12 karikatyrer av profeten Muhammed i 
den danska dagstidningen Jyllands-Posten. Den mest kända av dessa bilder före-
ställer profeten Muhammed med sin turban formad som en bomb, på vilken 
den muslimska trosbekännelsen finns skriven. Det händelseförlopp som följer 
efter publiceringen medför att den danska regeringen och Utrikesdepartementet 
måste hantera en utrikespolitisk kris som de i efterhand beskriver som den 
största sedan andra världskriget.1 Krisen leder bland annat till avbrutna dip-
lomatiska förbindelser mellan Danmark och flera länder i Mellanöstern, som 
Saudiarabien, Libyen och Iran och till attacker och bränder av danska ambas-
sader under början av 2006. Ambassadbränderna hade även föregåtts av våld-
samma demonstrationer och diplomatiska protester världen över. Krisen om 
Muhammedbilderna illustrerar tydligt de komplexa och nära relationerna mel-
lan politiska, ekonomiska, kulturella och religiösa frågor där en nationell hän-
delse kan få globala följdverkningar.2 Dessa aspekter ställer också nya krav på 
den nationella krishanteringen. 

1  Jmf. Udenrigsministeriet årsrapport för 2005 (2006).
2  Det ”globala” syftar här till begreppet ”globalisering” som är ett omdiskuterat begrepp inom 

samhällsvetenskaplig forskning. En ofta använd definition av globalisering är: ”… en inten-
sifiering av världsomspännande sociala relationer som förbinder åtskilda lokaliteter med var-
andra på ett sådant sätt att lokala tilldragelser formas av händelser som uppträder många mil 
bort och vice versa.” Jmf. Giddens (1996: 66).
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1.1	 Studiens	syfte	och	upplägg
Den här fallstudien utgör en del av den fallbank som utvecklats av CRISMART 
(Crisis Management Research and Training, eller Nationellt centrum för kris-
hanteringsstudier) på Försvarshögskolan i Stockholm. CRISMART genomför 
forskning på komplexa krishanteringsprocesser både nationellt och internatio-
nellt. Kunskap och forskning används bland annat till att skapa möten mellan 
forskare och praktiker inom området civil krisberedskap.3 Genom att studera 
mekanismer bakom krishantering och de nationella, personliga och organisato-
riska sammanhangen kan kunskap om hur man kan förstå och förklara krisers 
dynamik utvecklas. Fallstudien ska alltså läsas som ett bidrag till CRISMART:s 
fallbank. I linje med denna målsättning är syftet med studien att bidra med 
empirisk kunskap om krisen som utlöstes i Danmark i samband med publice-
ringen av teckningarna av profeten Muhammed 2005. I studien används ter-
merna karikatyrer, teckningar och bilder synonymt. 

Krisen om Muhammedbilderna är intressant ur flera perspektiv. En viktig 
aspekt är medias betydelse för krisens upptrappning och utbredning. Media 
som sms, e-mail, bloggar och chatrooms på Internet hade stor inverkan på kri-
sens omfattning. Den globala informationsspridningen visade även att det kräv-
des andra former av mediehantering än vad danska myndigheter tidigare haft 
beredskap för. Det gällde både arbetsmetoderna för att hantera media men också 
för mer långsiktiga mediestrategier. Fallets aspekter av transnationalisering och 
medialisering sammanfaller med vad Rosenthal, Boin and Comfort identifierar 
som kritiska trender gällande framtida kriser.� Transnationella fenomen saknar 
per definition en nationell bas och inkluderar många typer av organisationer och 
företag samt nätverk som familjer, eller sociala och religiösa rörelser.5 Genom ny 
kommunikationsteknologi kan formerna för dessa relationer bibehållas över tid 
och rum. Medialisering innebär vidare en process genom vilken cirkulationen 
och produktionen av symboler eller kunskap sker i ett vidare sammanhang än 
i den direkta interaktionen.6 Båda dessa fenomen går att knyta an till krisen i 
samband med publiceringen av bilderna av Muhammed. Globaliseringens och 
medialiseringens effekter hade inte varit särskilt uppmärksammade i dansk utri-
kespolitik fram till krisen om Muhammedteckningarna (ekonomiska aspekter 
undantagen).� Krisen kan därför betraktas som en agendasättande incident.� 

3 Stern (1999: 3), även Ullberg (2005: 5).
� Rosenthal, Boin och Comfort (2001:11-12).
5 Held (1999) Internationella fenomen avser dock samarbete mellan nationer och kan exem-

pelvis vara internationella juridiska överenskommelser.
6 Thompson (1995: 1�0).
� Jmf. Pedersen (2006: 35).
� Rosenthal, Boin och Comfort (2001: 35).
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They become symbols of an entire class of hitherto unknown or neglected 
risks and vulnerabilities. As such they pose a major managerial challenge 
of coping with new, under-researched problems for which no seasoned 
policy repertoire exists. These incidents provide a major opportunity 
for issue advocates to shape the problem definition and the salience of 
the issue for years to come (“See what happens if you turn a blind eye 
to…”).9 

Genom krisen kom alltså betydelsen av globalisering, medialisering och ny tek-
nikanvändning upp på agendan för det danska Stats - och Utrikesministeriet. 
Det finns även andra intressanta aspekter som motiverar en djupstudie av fal-
let. En av dessa är att krisen berör gränslandet mellan offentligt och privat. 
Krisen utlöses initialt av privata aktörer, i det här fallet en privatägd tidnings 
publicering av bilder, men kom snabbt att utvecklas till en kris för den danska 
regeringen med globala återverkningar. Andra aspekter är att det råder starka 
spänningar om hur värderingar om rasism, religionsfrihet och yttrandefrihet 
ska formuleras i relation till Danmark, EU och de muslimska länderna. Fallet 
kom därför på ett symboliskt plan att handla om olika värdekonflikter, som 
relationen mellan yttrandefrihet och religionsfrihet. Detta blir tydligt då publi-
ceringen leder till kraftiga protester runt om i världen från muslimska grup-
per som hävdar att bilderna är rasistiska och islamofobiska, medan Danmarks 
regering beskriver publiceringen som ett exempel på yttrandefrihet.10 Det skulle 
kunna tolkas som respektlöshet mot islam att alltför ensidigt betona yttran-
defrihet framför andra värden, samtidigt som den danska nationella politiken 
fokuserade på att krisen främst handlade om danska tidningars yttrandefrihet. 
Krisen om Muhammedbilderna har vidare inneburit att danskarna fått revidera 
sin självbild i utlandet från att främst möta positiva associationer i andra län-
der, till att Danmark under och efter krisen uppfattades som provinsiellt och 
islamofobiskt.11

Fallet belyser också samspelet mellan religion och politik. Ett flertal fors-
kare har analyserat hur politik och religion interagerar inom internationell 
och nationell politik (jmf. Fox och Sandler 2006, Klausen 200�, Davie 2005, 
Norris och Inglehart 200�, Berger 1999). Att politik och religion samverkar är 
förstås inte ett nytt fenomen men detta blev särskilt tydligt genom krisen om 
Muhammedbilderna, då motstående synsätt mellan olika länder om yttrande-
frihet och religionsfrihet blottlades. 

Fallet kan betraktas som en ”krypande kris”, då spänningen mellan mus-
limska organisationer och politiska beslutsfattare byggdes upp under en längre 

9 Ibid. 
10 Holm (200�: 21).
11 Jmf. bl.a. Holm (2006: 2).
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tid.12 Ett antal forskare menar att dansk offentlighet under de senaste tio åren 
blivit alltmer kritiskt mot muslimer och islam.13 Danmark har vidare under 
flera år i rad fått kritik i rapporter för mänskliga rättigheter för diskriminering 
av muslimer.1� I mitten av 1990-talet grundades exempelvis Dansk Folkeparti 
som för första gången deltog i parlamentsval 199�, då de fick sju procent av 
rösterna. Deras stöd har därefter ökat och 2005 hade de tretton procent av väl-
jarnas förtroende och var då Danmarks tredje största parti. På partiets agenda 
står att kraftig begränsa invandringen särskilt från utomeuropeiska länder, för 
att därmed motverka att Danmark utvecklas till ett ”multietniskt samhälle”.15 

I studien används en subjektiv krisdefinition där en kris innebär att centrala 
beslutsfattare upplever att: betydande värden står på spel eller hotas, att begrän-
sad tid står till förfogande och att omständigheterna präglas av osäkerhet.16 I fal-
let med de danska karikatyrbilderna av Muhammed finns alla indikatorer på en 
kris med. De högsta beslutsfattarna inom Utrikesdepartementet är oroliga över 
att Danmarks relation till den muslimska världen är hotad. Det blir särskilt tyd-
ligt när Danmarks ambassader attackeras, men en generell oro för terrorattacker 
är påtaglig redan under hösten 2005. Tidigare terrordåd i London och Madrid 
skrämmer, men också oron för danska medborgares säkerhet utomlands. Den 
globala arenan är förenad med osäkerhet eftersom demonstrationer och hot 
från religiösa grupper sprider sig till länder i Asien och Mellanöstern. Krisens 
omfattning påverkar även Danmarks trupper i Afghanistan och i Irak genom att 
de blir utsatta för hot. Exempelvis begär Irak att danska soldater ska utvisas från 
landet. Världen över är det ett hundratal människor som dör i samband med 
protester mot Muhammedbilderna.1� Det upplevs även råda begränsad tid för 
att ta beslut. En dansk UD tjänsteman beskriver exempelvis hur hon upplever 
tidspress när hon har en timme på sig att formulera ett brev till Saudiarabiens 
regering. En annan tjänsteman talar om vad som kan tolkas som ”information 
overload”, en överbelastning av information i krisens akutfas under januari och 
februari 2006. Även betydande ekonomiska intressen hotas då danska före-

12 Rosenthal, ´t Hart and Charles ger följande definition på en krypande kris: “Some pathogens 
within a social or a political system that take a very long time to develop into a full-scale 
crisis. The danger may be there for all to see, yet the situation is not dealt with in a timely 
and effective manner. This eventually leads to protracted crises, which, in a quick succession 
of events, can reach peak moments where the latent danger materializes and transforms into 
an acute crisis” (19�9: 2�).

13 Madsen (2000), Hervik (2006) Berg och Hervik (200�) Seeberg (2001).
1� ECRI- Council of Europe, Human Rights and Legal Affairs, Report on Denmark. (2000; 

200�).
15  Dansk Folkeparti (DF), http://www.danskfolkeparti.dk.
16  Sundelius, Stern och Bynander (199�: 13). Se definition av kriser i Rosenthal, ’t Hart, och 

Charles (19�9), Sundelius, Stern och Bynander (2002).
1�  BBC nämner så många som ett hundratal döda i samband med oroligheter orsakade av 

Muhammedbilderna. 
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tag utsätts för bojkott.1� Bojkotten kommer nämligen att innebära omfattande 
inkomstbortfall för danska företag. Diskussioner om krisens ekonomiska följd-
verkningar kom dock att ta mindre plats i de offentliga diskussionerna, även om 
det förekommer en inrikespolitisk kritik mot regeringen. Sammanfattningsvis 
finns alla komponenter av krisindikatorer med, det är betydande värden som 
står på spel eller hotas, och det råder begränsad tid för att ta beslut samt en 
allmän osäkerhet kring situationen.

1.2	Källor	och	källkritik
Det material som ligger till grund för studien är tidningsartiklar, interna 
dokument från det danska Utrikesdepartementet, offentligt tryck och böcker 
av journalister som granskat fallet samt ett antal intervjuer. Vid insamlingen 
och bearbetningen av materialet som studien bygger på har kvalitativa meto-
der som intervjuer och textanalys använts. Mer specifikt har tidningsartiklar 
från danska, svenska och internationella tidningar, transkriberingar från danska 
TV-nyheterna, rapporter, skrifter från danska regeringen och EU analyserats. 
Massmediebevakningen under krisen var omfattande och medierapporteringen 
har lästs med en medvetenhet om medias (nordisk, anglosaxisk och arabisk 
media) ibland subjektiva och partiska förmedling av händelseförloppet.19 Av 
särskild nytta har dock journalisten och författaren Per Bech Thomsens inter-
vjuer med några av krisens huvudaktörer varit. 20 Det har tyvärr inte varit möj-
ligt att hitta någon officiell utredning om krishanteringen av Muhammedfallet 
i paritet med utvärderingen av den danska hanteringen av Flodvågskatastrofen 
i Sydostasien.21

Som King, Keohane och Verba (199�) visat tas många utrikespolitiska beslut 
i relativt små grupper där man träffas och diskuterar informellt.22 Detta exem-
plifieras i Lundgren och Larssons (2003) fallstudie om “de fjortons” sanktioner 
mot Österrike där svårigheterna med att få tag på information vid s.k. infor-
mellt beslutsfattande lyfts fram.23 Även när det gäller denna fallstudie är många 
av de diskussioner som förs informella och inte dokumenterade. På grund av 

1�  Det danska mejeriföretaget Arla förlorade uppemot ca en halv miljard i intäkter p.g.a. av 
bojkotten mot danska varor i samband med krisen. 

19  Jmf Ullberg (2005: �).
20  Jmf. Per Bech Thomsen (2006).
21 Jmf. Evaluering af den samlede danske håndtering af flodbølgekatastrofen i Sydostasien, 

Udenrigsministeriet 2005.
22  King, Keohane och Verba (199�: ��-�5).
23  Lundgren och Larsson har bl.a. intervjuat den tidigare utrikesministern Lena Hjelm-Wallén 

som hävdar att många av de tyngsta besluten och diskussionerna förs informellt vid EU:s 
ministerråds möten, då det endast är ministrarna själva som deltar och inte tolkar och ambas-
sadörer. Sara Larsson och Jenny Lundgren (2003: 6).
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detta har det inte varit möjligt att ge en komplett bild av beslutsfattandet och de 
val och diskussioner som gjordes. Statsministeriets och Utrikesdepartementets 
tjänstemän och beslutsfattare har i stor utsträckning haft informella möten och 
telefonsamtal med varandra och med aktörer inom EU och i Mellanöstern, 
vilket betyder att allt material om beslutsfattandets valmöjligheter, diskussioner 
och viktiga aktörer inte finns dokumenterat för forskning.

 Under hösten 200� arbetade man på det danska Utrikesdepartementet 
med att sätta samman och arkivera materialet från krisen, det som kallas för 
Aktinsigt i Muhammedkrisen och består av 16 band med dokument som för-
varas på MENA, Kontoret för Mellanöstern och Nordafrika. I samband med 
denna studie begärdes insyn i ett antal akter som bedömdes vara intressanta. 
Tjugotvå akter av de begärda fyrtiotvå har varit möjliga att få tillgång till i sin 
helhet. Tjugo dokument undantogs helt eller delvis från offentlighetsprinci-
pen med hänvisning till anförda bestämmelser i den danska offentlighetslag-
stiftningen. En inskränkning gjordes enligt offentlighetslovens § � som säger 
att rätten till aktinsyn inte omfattar en myndighets interna arbetsdokument. 
Utrikesministeriet menar därför att offentlighetsprincipen inte gäller dokument 
som utarbetas av en myndighet för eget bruk eller brevväxling mellan olika enhe-
ter inom samma myndighet. Med hänvisning till § 2 i lov om Udenrigstjensten 
betraktas Utrikesministeriet och de diplomatiska och konsulära representatio-
nerna i utlandet som en myndighet. Därför bedömdes korrespondens mellan 
utrikesförvaltningens delar vara interna arbetsdokument. Sju begärda dokument 
antas vara av intern karaktär och lämnades därför inte ut för studien. Rätten 
till aktinsyn har också begränsats av danska UD av hänsyn till skydd för rikets 
utrikespolitiska eller utrikesekonomiska intressen, förhållandet till främmande 
makt eller internationella relationer. Udenrigsministeriet medger inte insyn till 
sex begärda dokument på grund av att de innehåller samtal med ”främmande 
makt”, internationella organisationer eller upplysningar och korrespondens. En 
akt innehåller upplysningar om en källa som Udenrigsministeriet önskar vara 
konfidentiell och den lämnas av den anledningen inte ut. 

De akter som medgivits tillgång till är bl.a. brev från utrikesminister Per 
Stig Møller till den egyptiske utrikesministern, referat av UD:s direktörs möte 
med Egyptens ambassadör och brev från egyptiska UD till danska utrikesmi-
nisteriet. Tillgång finns även till pressmeddelanden och faktablad om islam i 
Danmark och inbjudan till deltagare om dialogmöte i Österrike den 16 februari 
2006. De akter som inte är tillgängliga inkluderar: mailreaktioner på bilderna 
från 26 oktober 2005 och interna briefingar och lägesrapportmöten, referat 
från EU- HOM möte (European Union Heads of Missions), notat om Javier 
Solanas möten i Mellanöstern, eller bakgrundsdokument med reaktioner på 
bilderna av Muhammed. Inte heller program, talpunkter eller notat från det 
s.k. Dialogmötet i Wien i februari 2006 har tillgängliggjorts. På dialogmötet 
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träffades ledande politiker och religiösa överhuvuden för att diskutera publi-
ceringen av bilderna. Det finns heller ingen tillgång till olika diplomatiska 
initiativ från den sista januari 2006 eller till brev från ambassadörer till FN:s 
generalsekreterare. Det finns inga dokumenterade akter om utrikesministerns 
möte med sina medarbetare söndagen den 29 januari 2006 på Hotel Hvide 
Hus, Frederiksdal.

När det gäller intervjumaterial bygger studien på fem formella intervjuer 
med tjänstemän som var involverade i hanterandet av krisen om bilderna. En 
av dessa är chefen för UD:s Mellanösterkontor, tillika chef för krishanteringen 
inom UD, Tomas Anker Christensen. Av hänsyn till en begäran att vara anonym 
är övriga tjänstemän förutom Uffe Wolffhechel, och Tomas Anker Christensen 
inte namngivna. Javier Solanas talesperson Christina Gallach svarade på frågor 
om EU:s hantering av krisen. Statsminister Anders Fogh Rasmussen, utrikesmi-
nister Per Stig Møller och chefen för UD Ulrik Federspiel har tackat nej till att 
bli intervjuade. Inom Statsministeriet har det inte varit möjligt att få kontakt 
med personer som velat ställa upp på en intervju om Utrikesdepartementets 
krishantering av Muhammedbilderna. Sammanfattningsvis har tillgången på 
tillgänglig information medfört att kunskap om beslutsfattandets detaljer varit 
begränsad. Dock har en övergripande bild av krisbeslutsprocessen varit möjlig 
att ge med hjälp av de genomförda intervjuerna och officiella rapporter och 
dokument. Aktmaterialet bekräftar exempelvis när och var ett möte ägt rum 
även om själva innehållet i de beslut som diskuterats inte varit öppet för forsk-
ning. Källmaterialet har även gett en inblick i hur utrikesdepartementets perso-
nal upplevde krishanteringen och vad de inblandades reaktioner varit.

1.3	Studiens	disposition
Efter detta introduktionskapitel kommer kapitel två att behandla studiens teo-
retiska och metodologiska ansats. Kapitel tre ger en överblick av relevanta poli-
tiska och institutionella kontexter i Danmark under tiden för krisen. Kapitel 
fyra ger en kortfattad överblick på händelseförloppet. I det femte kapitlet, ges 
en mer detaljerad undersökning genom s.k. processpårning. Kapitel sex fördju-
par ett antal intressanta aspekter från fallet i tematiska analyser. Avslutningsvis 
innehåller kapitel sju en diskussion och reflektion av studiens resultat. 
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2.	 Analytiskt	ramverk	
Forskning om kriser och beslutsfattande i kris har utvecklats av forskare som 
Hermann (1963) Allison (1971) George (1980) och Vertzberg (1990). Denna 
forskning har främst var inriktad på beslutsfattande inom internationell politik. 
Under 1990-talet har forskare fokuserat mer på sociala och teknologiska kriser.1 
En bredare förståelse av kriser och hur man kan analysera dessa har vidare utveck-
lats av Sundelius, Stern och Bynander (1997) samt Stern och Sundelius (1997). 
Dessa använder sig av ett kognitivt-institutionellt ramverk, ett perspektiv som 
även utvecklats och tillämpats i ett stort antal fallstudier.� Studiens analytiska 
ansats är detta kognitiv-institutionella ramverk som beaktar aktörers sociala, 
administrativa och institutionella kontexter; beslut påverkas av som enskilda 
personers uppfattningar och den institutionella omgivningen.3 Ansatsen utgår 
från nyinstitutionell teori som belyser betydelsen av institutionella strukturer, 
regler normer och rutiner.� Den kognitivt inriktade forskningen som ansatsen 
också bygger vidare på har lyft fram betydelsen av subjektivitet och representa-
tion, och hur individuella förväntningar och upplevelser av omvärlden påverkar 
beslutsfattandet för individer och grupper.� Ansatsen skiljer sig från sådana som 
endast betonar en aktörs uppfattningar och handlande, ambitionen är istället 
att ta i beaktande såväl de normer, värderingar, regler och rutiner som existerar 
i en organisation som i det omkringliggande samhället. 

1  Jmf Rosenthal U, Charles M och Paul ´t Hart (1989) och Rosenthal och ´t Hart (1991).
�  Jmf. Bl.a. Deverell (�00�) Grönvall (�000), Hansén (1998), Newlove m.fl. (�000), Ullberg 

(�006).
3 Jmf. Stern (1997: �8), Hollis och Smith (1990).
� Jmf March och Olsen (1989) Kingdon (198�). 
�  Se ex Hollis och Smith (1990), Fiske och Taylor (1991). För en översikt över detta forsk-

ningsfält se Stern (1999: 3� ff ). 
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Processpårning är vidare en metod som syftar till att undersöka bakgrun-
den till ett empiriskt utfall genom en kartläggning av hur en process utveck-
lats.6 För att undersöka en kris är det viktigt att försöka återskapa och sätta 
sig in i de situationer som beslutsfattarna befann sig i under själva krisen.7 
En viktig aspekt är då att lyfta fram vilka stimuli som aktörerna ger akt på.8 
Processpårning kan ge viktig information på individnivå, vilket ger insikt om 
det faktiska skeendet under en kris.9 I syfte att återskapa skeendet placeras kri-
sen för det första i sitt historiska, institutionella och politiska sammanhang. För 
det andra placeras krisen i en tidsram där en kronologisk berättelse lyfts fram. 
Det innebär att identifiera så kallade kritiska beslutstillfällen där ny information 
eller andra stimuli (s.k. impetus) leder fram till frågan ”Vad gör vi nu?” För vissa 
kriser är det enkelt att identifiera dessa, medan andra kriser har en mer långsam 
och stegvis upptrappning. För de som är aktiva i krisen finns en serie av sådana 
beslutstillfällen. Det handlar också om att rekonstruera problemdefinitioner 
och de beslutsgrupper som formades, identifiera vilka val som diskuterades och 
som slutligen träffades, samt att diskutera implikationer av (icke) beslut.10 Det 
avslutande steget är att fokusera på några analytiska teman som kan kasta förkla-
rande ljus på krishanteringen, eller öka förståelsen för krisdynamiken. I denna 
studie har de mest intressanta aspekterna identifierats som: probleminramning, 
informationshantering, ledarskap samt lärande och förändring. Krisens globala 
och transnationella karaktär diskuteras i den avslutande diskussionen. 

Studiens metod är inspirerad av processpårning men metoden har inte ren-
odlat tillämpats i analysen av materialet. Detta eftersom det inte varit möjligt att 
intervjua alla centrala aktörer, eller att ta del av allt beslutsunderlag, protokoll 
och interna diskussioner. Då delar av beslutsfattandet är hemligt för allmänhe-
ten och för forskare stöter det på svårigheter att i detalj kartlägga beslutsfattan-
det under krisen. Dock finns en ambition att så långt det är möjligt, med hjälp 
av dokument från UD, intervjuer, rapporter osv. söka ge en detaljerad bild av 
krishanteringen. För att återknyta till studiens syfte handlar det om att bidra 
med empirisk kunskap om den danska krishanteringen och lyfta fram intres-
santa förändringar efter krisen för diskussion. 

Det finns ännu ingen befintlig forskning som djupare behandlat krisen i 
relation till publiceringen av karikatyrerna av Muhammed från ett krishante-
ringsperspektiv, där fokus ligger på att belysa hur de danska myndigheterna 
hanterade krisen. Tidigare forskning om ”Muhammedkrisen” behandlar olika 

6  George & McKeown (198�: 3�), George (1997), Bennett & George (�00�: �06ff ).
7  Stern och Sundelius (�00�: 71-88).
8  George och McKeown (198�).
9  Det är dock svårt att i efterhand fånga upplevelser, då de flesta beslutsfattare enbart har 

kunskap om sin del av krishanteringen, vilket ofta medför att det saknas en helhetsbild. Jmf. 
Sundelius & Stern (1997).

10 Stern och Sundelius (�00�:7�).



23

aspekter av publiceringen av Muhammedbilderna, som dansk utrikespolitiks 
framtida handlingsutrymme eller utvecklandet av s.k. ”public diplomacy.”11 I 
den mån krishantering tidigare har studerats har det främst varit i relation till 
hur danska företag arbetade under krisen.1� Mitt bidrag med denna fallstudie 
är att bidra med kunskap om krishanteringen av den s.k. ”Muhammedkrisen.” 
Detta sker genom en analys av källmaterialet och med hjälp av tidigare kris-
hanteringsforskning i olika teman om hur viktiga aktörer inramade krisen, 
informationshantering, hur krishanteringen såg ut gällande ledarskap och orga-
nisation samt vilka former av förändringar eller lärdomar som är möjliga att 
genomföra. I relation till tidigare publicerade böcker om krisen har intervjubo-
ken ”Muhammedkrisen” av Per Bech Thomsen och även en dansk antologi om 
Muhammedkrisen och dess följder för dansk utrikespolitik gett inblick i olika 
aktörers resonemang och vilka följder krisen fått för Danmark.13 Det finns även 
ett antal vetenskapliga artiklar som undersöker Muhammedbilderna, främst gäl-
lande symbolpolitik, i termer av frågor om ”Västvärderingar” och religiositet.1� 
En avgränsning för den här studien är dock att den inte på ett djupgående plan 
tar upp normativa aspekter mellan yttrandefrihet, rasism eller religiös tolerans. 
Här diskuteras alltså inte heller om det var rätt eller fel av Danmark, EU eller 
muslimska organisationer och länder att agera på ett visst sätt. 

11 Se Jung(�006), Holm (�006; �007), Pedersen (�006) Branner (�006) Petersen (�006). 
1� Garlöv och Sivervik (�007). 
13  Thomsen (�006) och Den ny verden, Tidskrift for Internationale studier, Dansk institut for 

internationale studier, 39, årg. nr �, �006. 
1�  Lægaard (�007).
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3.	 Samhällelig	kontext	
I enlighet med de analytiska ramarna för studien, förutsätts fallet om Muham
medbilderna vara inbäddat i olika kontexter som påverkar krishanterarna och 
de organisationer som de verkar inom.� Det här avsnittet syftar till att ge en 
översiktlig bild över några viktiga samhälleliga och politiska sammanhang för 
att förstå krisen. 

Bakgrunden till publiceringen var att den danske författaren Kåre Bluitgen 
hade gått ut i danska medier och berättat om sina svårigheter att hitta en illus
tratör till sin barnbok om profeten Muhammed.� De illustratörer som tidigare 
hade tillfrågats hade tackat nej av rädsla för repressalier från fundamentalistiska 
muslimer.� På tidningen Jyllands-Posten diskuterades därför en idé av redaktö
rerna Pierre Collingnon och Fleming Rose att ge några tecknare i uppdrag att 
rita sin bild av profeten Muhammed. Jyllands-Posten har enligt forskare som 
Berg och Hervik rykte om sig att vara högerorienterad med en islamkritisk 
agenda.� Tidningen är Danmarks största och har en dagsupplaga på ca �50 000 
ex. Kulturredaktören Fleming Rose kontaktade föreningen för danska tidnings
tecknare med en förfrågan om att hitta tecknare som ville rita en bild av profeten 
Muhammed. Av �0 tillfrågade tidningstecknare tackade tolv ja till att teckna 
”sin” bild av profeten Muhammed. Två av bilderna är karikatyrer på författaren 
Kåre Bluitgen, som var den som sökte tecknare till sin bok om Muhammed. 
Tecknaren Kurt Westergaard ritade den kanske mest välkända teckningen, 
mannen med en turban formad som en bomb. På turbanen står: ”Allah är stor, 
Muhammed är hans profet.” Ett annat exempel är en teckning som indirekt 

�  Jmf. George (�997: 7�).
�  DN 07�0��. Blutgen är i Danmark välkänd för sin kritik mot islam.
�  ”Kontroversiell ´upplysning´ Barnens Muhammedbok tände gnistan” DN 060�07.
�  Berg och Hervik (�007).
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driver med Jyllands-Posten, det är Lars Refns bild på en pojke, ”Muhammed 
Valbyskolan 7 A”, som pekar på en mening på den svarta tavlan. På tavlan 
står på farsi med arabiska skrivtecken att Jyllands-Postens redaktörer är en flock 
reaktionära provokatörer. Som motiv bakom idén att publicera teckningarna 
sägs enligt Rose vara att protestera mot den självcensur som han menar följt 
med rädslan för terrorangrepp från islamister. Under sommaren �005 avlägsnar 
exempelvis Tate Gallery i London ett konstverk av rädsla för terrorister som en 
följd av bombningarna av Londons tunnelbana �005.5 Några händelser hade 
lett till en oro för nya terroristdåd bland den danska befolkningen vilket med
förde skärpta tongångar i den danska invandrardebatten.6 Dessa händelser var 
bombdåden mot Madrids pendeltrafik den �� mars �00�, som dödade fler än 
�00 människor och terrorattackerna den 7 juli �005 i London där 56 personer 
dog.7 Samma månad bombades semesterorten SharmelSheikh i Egypten var
vid 6� människor omkom. Oron inom Danmark hade även sin bakgrund i att 
Danmark tillsammans med USA, Storbritannien och Spanien var med om att 
i mars �00� invadera Irak och störta landets ledare Saddam Hussein. Det var 
den �� mars �00� som Danmarks regering beslutade att landet skulle ansluta 
sig till USA:s allians i Irak, och då kriget i Irak inte var FNsanktionerat var 
frågan kontroversiell. Från �00� hade Danmark också deltagit med soldater i 
Afghanistan.�

Under de senaste åren har det förekommit några uppmärksammade fall då 
personer gripits misstänkta för att ha förberett terrordåd i Danmark. Ett av 
dem är det s.k. Glostrupfallet �005, då fyra män kom att åtalas för samarbete 
med en turkisk man och en svenskbosnier, vilken senare dömdes till åtta års 
fängelse för terrorplaner i Bosnien. En annan från den s.k. ”Glostrupkvartetten” 
dömdes till sju års fängelse medan de övriga frikändes.9 �006 greps fyra män i 
Vollmose utanför Odense. Dessa misstänktes för att ha förberett framställning 
av bomber. Två av männen dömdes senare till tolv månaders fängelse, en till 
fem år och en frikändes. En av männen skulle även utvisas från Danmark efter 
avtjänat straff.�0 

5  ”Karikatyrer ledde till mer självcensur Satirtecknare möter större motstånd efter Muham
medteckningarna” SvD 06�00�.

6  Thomsen (�006:��).
7  Deverell Edward, Fredrik Fors, Johan Hjelm och Sara Sjölund, (�006) KBM:s Temaserie 

�006:�.
�  Danmark hade ��0 soldater i Afghanistan fram till �006, då antalet ökat till �60 militärer 

på plats. I Irak har Danmark haft ca 500 soldater vilka dragits tillbaka under �007. Hansén 
och Leijonhielm (�007: ��).

9  ”Kungälv terroristen i ny utredning.” GT 070907. 
�0  I september �007 greps även åtta misstänkta i Köpenhamn för att ha förberett tillverkning 

av sprängämnen i syfte för att begå terrorhandlingar. Jmf. ”Skärpt hotbild mot Danmark”. 
SvD 0�0��0.
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3.1	Dansk	inrikespolitik
Sedan �00� styrs Danmark av en koalitionsregering bestående av det liberala 
partiet Venstre och Konservativ Folkeparti, med Dansk Folkeparti som stöd
parti.�� Den danska inrikespolitiken har sedan början av �000talet präglats 
av en relativ konsensus från socialdemokraterna och högerut om en hård linje 
inom asyl och invandringspolitiken. Debatten om asyl och migrationspolitik 
har påverkats av Dansk Folkeparti som kontinuerligt drivit en restriktiv linje i 
invandrarfrågor. Under �00� infördes begränsningar av invandrare och asylsö
kande.�� Europeiska rådets kommission mot rasism och intolerans menar att det 
i Danmark finns en hög nivå av intolerans mot muslimer både inom politiken 
och i media.�� En av förändringarna av migrationspolitiken innebar nya regler 
för uppehållstillstånd genom familjeanknytning. Det innebar att om en dansk 
medborgare ville få med sin maka/make till Danmark krävdes att båda makarna 
var över �� år och paret måste visa att deras anknytning till Danmark är större 
än till det land som den part som inte är dansk medborgare kommer ifrån. 
Krav ställdes också på en ekonomisk garanti på 50 000 danska kronor, samt ett 
villkor om fast anknytning till den danska arbetsmarknaden. Det infördes även 
skillnader i välfärdssystemet mellan invandrare och flyktingar och de danska 
medborgare som levt länge i Danmark. Bland annat gäller lägre socialbidrag för 
personer som inte uppehållit sig i minst sju av de åtta senaste åren i Danmark. 
Antalet asylansökningar har minskat under de senaste åren från �� 5�� år �00� 
till � ��6 under �007. ��

Ett antal forskare som Ole Waever (�99�; �00�) och Heurlin (�007) pekar 
även på att Danmarks säkerhetspolitik under �000talet inriktats mer på risk och 
säkerhetsanalyser. Den �� maj �00� antog exempelvis det danska Folketinget 
en terroristlagstiftning, som lades till den danska strafflagstiftningen. Den nya 
terroristlagstiftningen gäller inte endast terrorattacker mot den danska staten 
eller danska myndigheter, utan omfattar även dåd mot utländska stater, myn
digheter och/eller individer samt mot internationella organisationer. Lagen är 
också inriktad mot att förhindra finansiering av terrorverksamhet.�5 I samband 
med terroristlagen skärptes också den danska utlänningslagstiftningen med 

��  Utrikespolitiska Institutet Landfakta, Danmark �00�.
��  Rapport om mänskliga rättigheter, Danmark, Utrikesdepartementet (�007: ��0), Holm 

(�006: �), Jmf. Erjnaes (�00�).
��  Human Rights of the European Council (�006), För studier om dansk media se exempelvis 

Andreassen (�005), Ferruh Yilmaz (�006; �007).
�� Rapport om mänskliga rättigheter, Danmark, Utrikesdepartementet �007 sid. 9. Lagen 

modifierades från �00� då den som varit dansk medborgare i �� år undantas från anknyt
ningskravet. Statistik från Danmarks statistik databas: www.dst.dk 

�5 UN S /�006/5��.
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avseende på förnekande och återkallande av uppehållstillstånd med anledning 
av brott begångna i och utanför Danmark.�6

Tre inrikespolitiska händelser av betydelse för denna studie rönte uppmärk
samhet och väckte debatt innan publiceringen. Den första var lokalradiostatio
nen Holger som sände ett program där radioprataren Kaj Wilhelmsen sa:

Det finns bara två sätt att förhindra bombdåd: antingen att fördriva alla 
främmande Muhammedaner från Västeuropa så att dom inte kan lägga 
hit bomber eller så att utrota alla fanatiska muhammedaner, dvs. att slå 
ihjäl en betydande del av de muhammedanska invandrarna.�7 

Wilhelmsen fick sedan en villkorlig dom på fängelse i två veckor och radiosta
tionen miste sitt sändningstillstånd under några månader. Under �005 upp
märksammades att Dansk Folkepartis ledamot Louise Frevert på sin hemsida 
publicerat främlingsfientliga åsikter.�� En tredje omdebatterad händelse under 
denna tid var kulturminister Brian Mikkelsens förslag om att upprätta en kul
turkanon över viktiga danska konstverk för att främja ”dansk kultur”. Vissa 
menade att förslaget om en kulturkanon bygger på idén att det i det danska 
samhället pågår en kulturkamp mellan ”europeiska värderingar” och muslimska 
”medeltida normer.”�9 

3.1.2	Muslimer	i	Danmark

Det finns c:a �00 000 muslimer i Danmark varav ca �5 000 regelbundet besö
ker moskéer.�0 Det är inte någon stor grupp i det danska samhället med en 
befolkning på 5,� miljoner. Av Danmarks c:a �00 000 muslimer utgör arabisk
talande muslimer från länder som Irak, Syrien, Libanon, Palestina och Marocko 
den största gruppen med ca 70 000 personer. De turkisktalande muslimerna 
är c:a 55 000 och muslimer från det tidigare Jugoslavien c:a �0 000. Det finns 
också en grupp med pakistanskt ursprung på c:a �0 000. I Danmark verkar ett 
hundratal muslimska organisationer. 

3.2	Krisens	aktörer	
I Muhammedfallet utgjordes de centrala beslutsfattande aktörerna av statsmi
nistern Anders Fogh Rasmussen och utrikesministern Per Stig Møller. Andra 
viktiga personer ingick i den s.k. Task Forcen som Utrikesdepartementets direk

�6 UN S/�006/5��. Jmf. Hansén och Leijonhielm (�007).
�7 Thomsen (�006: ��).
�� ”Dansk politiker kan åtalas för rasism” DN 05�0�5
�9 Se ex “Minister kalder till ny kulturkamp” Berlinske Tidende 0509�0.
�0 Holm (�006), www.dr.dk/Regioner/Kbh/Tema/Muslimeridk/religion/�0060�����5���.

htm 0�0���.
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tör Ulrik Federspiel och cheferna för de största enheterna på UD: chefen för 
Sydgruppen Carsten Staur, Nordgruppens chef Michael ZilmerJohns, chefen 
för Mellanöstern enheten och krishanteringsenheten Tomas Anker Christensen, 
Medborgarservice chef Lars Thuesen, säkerhetschef Jette Nordam, kommuni
kationschef Eva Egesborg Hansen och chefen för Danmarks Exportråd Birger 
RiisJørgensen. Andra viktiga aktörer utanför Stats och Utrikesdepartementen 
som påverkar händelseförloppet är JyllandsPostens chefredaktör Carten Juste 
och kulturredaktör Flemming Rose samt Imamerna Abu Laban och Ahmed 
Akkari, Danskt Islamskt Trossamfund

Ambassadörerna i Saudiarabien, Egypten och Syrien är också viktiga, lik
som arabiska organisationerna OIC, Organization of the Islamic Conference 
med dess generalsekreterare Ekmeleddin Ihsanoglu samt organisationen Arab 
League. Även Danmarks ambassadör i Egypten, Bjarne H Sørensen, samt 
ambassadören i Damaskus Ole E. Mikkelsen har varit viktiga aktörer.

3.3	Krishanteringens	organisation	innan	krisen	
om	Muhammedteckningarna
Den formella krishanteringen kom under krisen att organisatoriskt utgå från 
det danska Utrikesdepartementet. Givetvis innebar krisen att även statsminis
terstaben var inbegripet i krishanteringen genom statsministern, hans statsse
kreterare och andra rådgivare. I detta avsnitt ligger fokus på hur krishante
ringen organiserades av Utrikesdepartementet, eftersom det var där krishan
teringen hanterades och organisatoriskt placerades. Utrikesdepartementet är 
ansvarigt för att hjälpa nödställda danska medborgare i utlandet och för att 
koordinera humanitära insatser.�� Arbetet är administrativt förankrat i enheten 
Borgerservice, som har c:a �0 medarbetare. I september �00�, två år innan 
krisen om Muhammedbilderna uppstod, inrättades denna enhet och placera
des direkt under Utrikesdepartementets direktör. Den generella beredskapen 
bestod under tiden för krisen av en ”Utrikesdepartementets vakthavande.” 
Denna tjänst innebar att en vakthavande dygnet runt skulle kunna svara på 
frågor och följa de internationella och nationella nyheterna. En eller två med
arbetare från UD:s kommunikationsavdelning skulle stå i kontinuerlig kontakt 
med vakthavande. Beredskapen bestod även av en medarbetare i receptionen. 
Vakthavande har i uppgift att kontinuerligt uppdatera telefonlistor och ha över
blick på alla relevanta telefonnummer till departementets ledning. I krissitua
tioner ska UD ha viktig information på sin hemsida, med information om den 
specifika händelsen, tillsammans med vägledning och praktiska upplysningar. 
Det finns även en humanitär krisberedskap som är förankrad i Kontoret för 

�� Udenrigsministeriet �005: ��7.
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humanitärt bistånd och NGOsamarbete. Denna enhet ska sköta kontakterna 
med internationella och danska humanitära organisationer.�� 

Liksom i flera andra länder (bl.a. Norge och Sverige) fick Danmarks reger
ing och Utrikesdepartement kritik för sin hantering av flodvågskatastrofen i 
Sydostasien (Tsunamin) i december �00�.�� Med anledning av erfarenheterna 
av Tsunamikatastrofen infördes förändringar i Utrikesministeriets krishante
ringsorganisation �005. Riktlinjerna var att etablera en mer flexibel krisbe
redskap gällande terrorhandlingar, buss och flygolyckor, nukleära katastrofer, 
naturkatastrofer eller andra olyckor. För att göra detta hade den danska reger
ingen inrättat en operativ stab med placering i utrikesdepartementet. Den 
operativa staben skulle samarbeta med olika departement och myndigheter 
samt relevanta privata aktörer vid en kris. Det upprättades även en utryck
ningsberedskap som snabbt skulle kunna vara klar att resa till olika katastrof
områden. Utryckningsberedskapen är sammansatt av erfarna medarbetare från 
Utrikesdepartementet och vid behov medarbetare från rikspolisen, sjuk och 
hälsovården eller andra relevanta myndigheter.�� Det hade också etablerats ett 
samarbete mellan polisen, Utrikesdepartementet och telefonbolag för att kunna 
skicka viktig information med sms till de danskar som vistas i ett krisdrabbat 
område.�5 

Efter Tsunamikatastrofen lyftes olika former av kompetensutveckling för per
sonalen fram som extra viktiga. Bland annat bestämdes att Utrikesdepartementet 
kontinuerligt skulle utbilda medarbetarna i Köpenhamn och ute på ambassader
na i krisberedskap. Denna utbildning skulle bestå av träning med erfarna med
arbetare och externa experter som hade erfarenhet av arbete med krissituationer. 
Departementen skulle även kontinuerligt ha övningar tillsammans med andra 
myndigheter, och privata aktörer under ledning av den operativa staben. Under 
�005 igångsattes en förändring av ett globalt ITbaserat sakbehandlingssystem. 
Detta skulle effektivisera och hjälpa till att sprida information och kunskap 
mellan Utrikesdepartementet och ambassaderna vid såväl hanteringen av större 
katastrofer, kriser eller olyckor som vid rutinärenden. Efter flodvågskatastrofen 
uppmärksammades även att ambassaderna måste gå igenom sina beredskapspla
ner för att anpassa dessa till nya säkerhetspolitiska krav. Ambassaderna föreslogs 
att löpande träna inför snabba utryckningar i krissituationer. Flera ambassader 
föreslogs även inrätta s.k. satellittelefoner så att de inte skulle bli beroende av 
lokala nät. Ambassaderna rekommenderades vara öppna för lokala nätverk och på 

�� Ibid.
�� Jmf. SOU �005:�0�. Sverige och tsunamin granskning och förslag, Norge: Reinåsutval

get, �6. ��. Rapport fra evalueringsutvalget for flodbølgekatastrofen i SørAsia, �005 och 
Danmark: Udenrigsministeriet (�005) Evaluering av den samlede danske håndtering af 
flodbølgekatastrofen i Asien. 

�� Udenrigsministeriet �005: ��7 ff.
�5 Ibid: �55 ff.
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bästa möjliga sätt samordna de som exempelvis vill hjälpa till frivilligt i en kris.�6 
Under �007, efter krisen om Muhammedbilderna, har ytterligare förändringar 
i krishanteringens organisation genomförts. Det har bl.a. etablerats ett globalt 
täckande dygnetrunt verksamt ”situationscentrum” på Utrikesdepartementet 
i Köpenhamn. Detta centrum ska oavsett tid på dygnet kunna bistå och ge 
råd till danskar utomlands.�7 Krisen som Muhammedbilderna föranledde kom 
att ge upphov till förändringar av Danmarks krishanteringsorganisation vilket 
närmare diskuteras i analysdelen. 

�6 Ibid.
�7 Udenrigsministeriet �007.
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4.	 Krisens	händelseförlopp
I detta kapitel görs en kronologisk beskrivning av händelseförloppet, som 
sträcker sig från publiceringen av bilderna i september 2005 fram till början av 
mars 2006. Vissa dagar redovisas mer detaljerat än andra på grund av att många 
saker hände samtidigt, medan andra perioder sammanfattas. På vissa ställen i 
kapitlet hänvisas till en specifik tidningsartikel eller ett specifikt TV program, 
i övrigt bygger informationen om krisens händelseförlopp på dansk, svensk, 
brittisk samt arabisk media. Händelseförloppet kommer att analyseras vidare i 
beslutstillfällena och i de tematiska analyserna.

September och oktober 2005

Fredagen den 30 september publiceras Muhammedkarikatyrerna i Jyllands-
Posten.� Publiceringen väcker negativa reaktioner bland muslimska organisa-
tioner och diplomater i Danmark. Den 9 oktober samlas ett antal muslimska 
föreningar för ett möte där de diskuterar vad de uppfattar som hets mot mus-
limer.2 Tillsammans med fjorton muslimska föreningar protesterar Danskt 
Islamiskt Trossamfund mot publiceringen av karikatyrerna i ett pressmeddelan-
de den �� oktober 2005.3 En dag senare, den �2 oktober, ber elva ambassadö-
rer från olika muslimska länder om att få träffa Danmarks statsminister Anders 
Fogh Rasmussen för att diskutera publiceringen. De skickar också ett brev som 
godkänts av respektive regering till den danska statsministern. Rasmussen avbö-
jer i ett skriftligt svar den 2� oktober att träffa dem med motivet att han inte ska 

� ”Muhammeds ansigt” Jyllands-Posten 050930.
2 Thomsen (2006: 55). Intervju med imamerna Ahmed Akkari och Abu Laban.
3 Pressmeddelande från Det Islamiske Trossamfund 05�0��. www.wakf.com
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ingripa i frågor som handlar om yttrandefrihet.� Den �� oktober demonstrerar 
ett par tusen muslimer i Köpenhamn mot bilderna. Serietecknarna blir utsatta 
för dödshot och Jyllands-Posten ökar säkerheten på sina kontor i Köpenhamn 
och på Jylland med vakter. Den �5 oktober mottar statsministern ett brev från 
OIC, Organisation of Islamic Conference, undertecknat av OIC:s generalse-
kreterare Ekmeleddin Ihsanoglu. Brevet är i det närmaste identiskt med ambas-
sadörernas brev. Den �7:e oktober 2005 publicerar en egyptisk tidning, Al Fagr, 
några av karikatyrerna som sedan kraftigt fördöms på sin första sida. Elva dan-
ska muslimska organisationer polisanmäler den 27 oktober Jyllands-Posten för 
rasdiskriminering. 

November och december 2005 

Den � november publicerar den danska tidningen Weekend-avisen en sida med 
vad de menar är satiriska bilder på Muhammed.5 Egyptens utrikesminister 
Ahmed Aboul-Gheit fördömer i början av november anti-islamistiska tenden-
ser i Danmark.6 Gheit menar att Egypten företräder en diplomatisk protest 
som ska förhindra att den här typen av publiceringar sker igen. I flera mus-
limska länder skriver tidningar om att danska muslimska organisationer pro-
testerar mot Jyllands-Posten och vill att tidningen ber om ursäkt. I början av 
december reser en delegation från Islamiskt Trossamfund till Egypten, Libanon 
och Syrien för att tala med religiösa ledare och ledande politiker. De har med 
sig en artikelsamling av Muhammedkarikatyrerna från danska tidningar som 
översatts till arabiska.7 Den 7 december 2005 genomförs demonstrationer i 
Pakistan mot Muhammedbilderna. Den �9 december 2005 skriver 22 tidigare 
danska ambassadörer en debattartikel i tidningen Politiken, om att Anders Fogh 
Rasmussen borde ha mött de muslimska ambassadörerna och talat igenom 
saken. Denna kritik avvisas dock av statsministern Fogh Rasmussen. Den 29 
december 2005 kritiserar utrikesministrarna i den arabiska samarbetsorgani-
sationen Arabförbundet (the Arab League) den danska regeringen för deras 
hantering av Muhammedbilderna.

Under 2006

� Januari 2006 håller Anders Fough Rasmussen sitt nyårstal. I detta nämner 
inte Fogh teckningarna direkt men händelsen är underliggande i talet som 
handlar om en balansgång mellan att respektera människors tro samt att värna 

� Ambassadörernas brev till Statsministern, samt Statsministerns svar på dessa brev. www.stm.
dk.

5 Weekendavisen 0���05.
6 ”Egypisk minister drev karikatyrbråk” SvD 060306.
7 Denna artikelsamling finns att ladda ned från: http://web.politiken.dk/media/pdf/5679.

PDF
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om yttrandefrihet.� Den �0 januari publicerar den norska kristna tidskriften 
Magazinet alla tolv bilder.9 Detta sker samma dag som en av islams heliga 
dagar Eid-al-Adha firas och många miljoner människor är samlade i Mecka, 
Saudiarabien. 

20 januari 

Religiösa ledare i Saudiarabien uppmanar till allmän muslimsk bojkott av dans-
ka och norska varor. 

26 januari 

Saudiarabiens ambassadör kallas hem från Danmark. Dagen efter går det 
danska mejeriföretaget Arla ut med uppgifter om att de förlorar �0 miljoner 
DKR om dagen pga bojkotten. De hade tidigare en försäljning av mejerivaror i 
Saudiarabien för mer än 2 miljarder per år.�0

29 januari 

I Palestinska områden som Gaza och Västbanken ökar protesterna och den 
danska flaggan bränns. Jyllands-Postens kulturredaktör Flemming Rose inter-
vjuas på den arabiska tv-stationen Al Jazeera. Flemming Rose ber om ursäkt 
om muslimer har känt sig kränkta av bilderna. Libyen stänger sin ambassad i 
Danmark. 

30 januari 

Den 30 januari ockuperas EU:s kontor i Gaza av beväpnade män som kräver 
en ursäkt. Protesterna uttalas av al-Fatahs grupp al-Aqsamartyrernas brigader. 
Under de dagar som följer hotas danskar, svenskar och norrmän i området, bl.a. 
uppmanas danskar och norrmän att utrymma området inom tre dygn.�� 

31 januari 

I Köpenhamn och i Århus där Jyllands-Posten har sina kontor blir medarbetarna 
evakuerade p.g.a bombhot. Jyllands-Posten ber om ursäkt för att bilderna kan 
ha kränkt många muslimer men de står samtidigt fast vid att publiceringen var 
rätt. Tusentals palestinier demonstrerar mot teckningarna och bilder på den 
danska statsministern Anders Fogh Rasmussen bränns utanför FN:s huvud-
kvarter i Gaza. 

  www.stm.dk, Anders Fogh Rasmussens nyårstal 2005. 
9 ”Norsk tidning trycker profetbilder” SvD 060��0.
�0 Pressmeddelande Arla 060�27.
�� ”Detta har hänt i bråket kring teckningarna” www.sr.se/ekot/arkiv. Nedladdat 200�02�5.
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1 februari

Tidningar i Frankrike, Schweitz, Tyskland, Italien, Nederländerna, Spanien och 
Island trycker de tolv karikatyrerna.�2 Demonstrationer och protester äger rum 
i ytterligare länder som Indonesien, Malysia och Yemen. Syrien kallar tillbaka 
sin ambassadör från Danmark. 

2 februari 

Statsminister Anders Fogh Rasmussen intervjuas i 25 minuter om teckningarna 
i den arabiska tv-kanalen Al-Arabiya.�3 Han understyker att Jyllands-Posten har 
bett om ursäkt för teckningarna. EU:s kontor i Gaza blir under förmiddagen 
omringat av beväpnade män som kräver att kontoret stängs. Danska imamer 
och muslimska föreningar vill ha en helhjärtad ursäkt från Jyllands-Posten. Den 
de fått är inte tillräcklig för att det Islamiska trossamfundet ska uppmana mus-
limska länder att upphöra med bojkotten mot danska varor.�� 

3 februari 

Muhammedbilderna publiceras i franska, isländska, italienska, spanska och 
tyska tidningar. Ett hundratal personer försöker att storma den danska ambas-
saden i Indonesien. Samtidigt pågår stora demonstrationer i London, Pakistan, 
Indonesien och Mellanöstern. I London samlas demonstranter utanför den 
danska ambassaden och några av deltagarna hyllar terrorangreppet i Londons 
tunnelbana i juli 2005. Under fredagen den 3 februari hålls fredagsbön som 
handlar om teckningarna i en stor del av den arabiska världen. Danmark kritise-
ras under fredagsbönen i flera arabiska länder men samtidigt talas det också i de 
danska moskeérna om försoning. Danska medier hävdar att fredagsbönen följs 
med spänning eftersom den visar på hur konflikten kommer att utvecklas. 

4 februari

Danmarks och Norges ambassader i Syriens huvudstad Damaskus sätts i brand. 
Den svenska och chilenska ambassaden ligger i samma hus som den danska och 
berörs också av attacken. Många länder världen över fördömer angreppet och 
syrisk politik och militär kritiseras för passivitet. Österrike, som är ordförande-

�2 Hufvudstadsbladet 060302. eJour, den danska journalisthögskolans webbtidning, har under-
sökt vilka av världens tidningar som har publicerat en eller flera av de tolv Muhammedbil-
derna från Jyllands-Posten. Bilderna hade i slutet av februari 2006 publicerats i ��3 tidningar 
i 56 länder. Det var 70 tidningar i Europa och �� i USA. Bilderna har också publicerats i 
nio muslimska länder: Algeriet, Bosnien, Egypten, Indonesien, Jemen, Jordanien, Malaysia, 
Marocko och Saudiarabien. Två av bilderna publicerades i de svenska tidningarna Expressen, 
GT och Kvällsposten. 

�3 Se www.stm.dk :”Prime Minister Anders Fogh Rasmussen’s interview with Al Arabiya.”
�� Pressmeddelande Danskt Islamiskt Trossamfund 060202. 
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land i EU, fördömmer på EU:s vägnar angreppen på de nordiska ambassaderna 
i Damaskus. FN:s generalsekreterare Kofi Annan säger i ett uttalande att han 
hoppas att muslimer ska godta den ursäkt som Jyllands-Posten avgett.

5 februari

Uppemot 20 000 demonstranter bränner ned det danska generalkonsulatet i 
Beirut i protest mot teckningarna. Libanons inrikesminister Hassan al- Sabaa 
avgår bl.a. med anledning av att han inte lyckats förhindra angreppet mot 
det danska konsulatet. Den danska ambassaden i Irans huvudstad, Teheran, 
angrips av uppemot �00 demonstranter som kastar hemmagjorda bomber, 
molotovcocktails och sten mot ambassaden. Iran ställer in all handel med 
Danmark. Danmarks Utrikesdepartement varnar danska medborgare för att 
resa till �7 länder på grund av Muhammedbilderna.�5 En tydligt skakad utri-
kesminister Per Stig Møller fördömmer angreppen på en stor presskonferens 
på Utrikesdepartementet. Samma dag fördömmer FN:s generalsekreterare 
Kofi Annan, OIC, den libanesiske stormufti Mohammed Rashid Kabbani och 
regeringsföreträdare från USA, Tyskland, Ungern, Lettland, Italien, Österrike, 
Portugal och Finland angreppen på de danska ambassaderna. 

6 februari

Den brittiske utrikesministern Jack Straw kallar till ett pressmöte i London.�6 
Straw menar att den danska regeringen hanterat situationen mycket bra, men 
hävdar också att det i multi-religiösa och multi-kulturella samhällen finns reli-
gioner som har tabun och att människor som inte tillhör sådana religioner 
borde, i så stor utsträckning som möjligt, försöka att inte kränka dessa. �7

Sammanfattning av händelseförloppet under februari 2006

De mest våldsamma protesterna, demonstrationerna och ambassadbränderna 
sker den � och 5 februari i en rad länder runtom i världen.  I början och fram till 
mitten av februari fortsätter protester, demonstrationer och dödsfall att inträffa 
i samband med protester mot teckningarna. Exempelvis dödas fyra personer 
den 6 februari i samband med demonstrationer mot bilderna i Afghanistan. 
En ��-årig pojke skjuts till döds av kravallpolis i Somalia i samband med en 
demonstration mot bilderna. Den � februari dödas två personer i samband med 
kravaller i Afghanistan. 

�5 Danska utrikesdepartementet avråder från resor till Egypten, Marokko, Tunisien, Algeriet, 
Libyen, Sudan, Oman, Förenade Arab Emiraten, Qatar, Bahrain, Jordan, Iran, Pakistan och 
Afghanistan. Senere följer avrådan från resor till Bali.

�6 Pressmeddelande News Foreign and Commonwealth Office 060206.
�7 Ibid.
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Den � februari säger Jyllands-Postens kulturchef Flemming Rose i en 
TV-intervju att tidningen även skulle publicera karikatyrer av Förintelsen. 
Chefredaktören på Jyllands-Posten, Carsten Juste, slår dock fast att den typen av 
teckningar inte ska tryckas i tidningen. Dagen efter skickas Flemming Rose på 
semester med förevändningen att han varit under stark press under lång tid. 

Den 9 februari demonstrerar hundratusentals människor i Beirut och lik-
nande antal människor demonstrerar i Pakistanska städer. Hot mot Danmark 
p.g.a. teckningarna på Muhammed medför att det danska Utrikesdepartementet 
drar tillbaka sin personal från Iran, Indonesien, Syrien och Libanon. Styrande i 
Basra, Irak uppmanar danska soldater att lämna landet, fram till att det kommer 
en ursäkt för teckningarna. Samtidig pågår stora demonstrationer utanför de 
brittiska och amerikanska konsulaten i staden. 

Den �6 februari antar EU-Parlamentet en resolution, där yttrandefriheten 
sägs vara en central europeisk värdering som skall värnas.�� Den �7 februari 
stänger Danmark sin ambassad i Pakistan av säkerhetsskäl. Mellan den �3 och 
�7 februari reser EU:s representant Javier Solana runt i Mellanöstern för att tala 
om försoning och dialog mellan Danmark, EU och de muslimska länderna. 
Den 27 februari enas EU:s utrikesministrar om en gemensam förklaring där 
utrikesministrarna understryker principerna med yttrandefrihet och samtidigt 
beklagar att teckningarna kränkt muslimers känslor.�9

�� Europa Parlamentets resolution B6- 0�3�/2006. Om yttrandefrihet och respekt för religiösa 
övertygelser. �3 februari 2006. 

�9 The Council of The European Union, Council conclusions on reactions in the Muslim 
world to publications in European media. 27 februari 2006.
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5.	 Beslutstillfällen
När man ska rekonstruera ett händelseförlopp framstår vissa händelser som vik-
tigare än andra genom att de har ett stort inflytande på händelseutvecklingen. 
Från de medverkandes sida består krisen av en mängd akuta beslutsproblem 
som måste hanteras sekventiellt eller parallellt. I denna kris var det ett förhållan-
devis långsamt förlopp under hösten som intensifierades under januari 2006. 
Under krisens akutfas nåddes beslutsfattare hela tiden av olika input, insikter 
om att något gått fel eller oförutsedda händelseutvecklingar. Dessa nya situatio-
ner ledde till att beslutsfattare konfronterades med frågan ”Vad gör vi nu?” Hur 
beslutsfattarna än agerade kom det att påverka den pågående beslutsprocessen, 
genom att de beslut som fattades kom att påverka händelseförloppet och leda 
till andra utmaningar. I följande avsnitt beskrivs de centrala beslutstillfällen som 
var avgörande för händelseförloppet. 

5.1	Muhammedbilderna	publiceras	
I början av oktober 2005 reagerar några muslimska organisationer på publi-
ceringen, genom ett initiativ av Danskt Islamiskt Trossamfund. De sätter 
ihop en grupp som formulerar ett protestbrev, som skickas till kulturminis-
ter Brian Mikkelsen. Mikkelsen förhåller sig passiv och vare sig ministern 
eller hans departement reagerar på brevet. Föreningarnas brev får inget svar 
av kulturministern förrän några månader senare, i början av februari 2006. 
Då hänvisas brevskrivarna till Statsministeriet eller Utrikesdepartementet och 
Kulturdepartementet menar att brevet inte fått svar tidigare på grund av ett 
”expeditionsfel.” Anledningen till att de muslimska föreningarna skickar brevet 
till kulturministern Brian Mikkelsen är att han i samband med det Konservativa 
partiets stämma, hållit ett tal om att det pågår en kulturkamp mellan danska 
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värderingar och muslimska, men även det faktum att karikatyrerna publicera-
des i Jyllands-Postens kulturdel spelade in för att de muslimska organisationerna 
ville diskutera med Mikkelsen.�

Samma dag som publiceringen ägde rum, den 30 september, hade en grupp 
diplomater samlats på en reception i Köpenhamn, och under denna uppkom 
en diskussion om Jyllands-Postens publicering av karikatyrerna. Med på denna 
reception var Egyptens dåvarande ambassadör Mona Omar som i en intervju 
senare berättar att hon köpte tidningen på vägen hem och blev mycket upprörd 
över bilderna.2 Omar tar under de närmaste dagarna efter publiceringen initia-
tiv till, med stöd från Saudiarabiens och Irans ambassadörer att representanter 
från en rad muslimska länder ska träffas för att diskutera en gemensam protest 
mot karikatyrerna. De andra länderna är Turkiet, Algeriet, Libyen, Pakistan, 
Indonesien, Marocko, Bosnien Hercegovina och Det Palestinska Självstyret.3 
Deras motiv för att agera är att de menar att den muslimska befolkningen i 
Danmark diskrimineras. De elva muslimska ambassadörerna i Danmark har 
på initiativ av Egyptens ambassadör satt ihop ett brev där de kritiserar publice-
ringen och ber om ett möte med statsministern. Enligt Mona Omar reagerade 
ambassadörerna på en i deras mening tilltagande islamofobi i det danska sam-
hället, som fick till följd att karikatyrerna betraktades som droppen som fick 
bägaren att rinna över. Två händelser som Omar och ambassadörerna skriver 
om är “Radio Holger” och ”Louise Frevert” som beskrivits ovan, i avsnittet om 
den inrikespolitiska kontexten. I brevet står bl.a. att:

We strongly feel that casting aspersions on Islam as a religion and pub-
lishing demeaning caricatures of Holy Prophet Mohammad (PBUH) 
goes against the spirit of Danish values of tolerance and civil society. 
This is on the whole a very discrimatory tendency and does not bode 
well with the high human rights standards of Denmark. We may under-
line that it can also cause reactions in Muslim countries and among 
Muslim communities in Europe. � 

Ambassadörerna menade att karikatyrerna av profeten Muhammed innebär 
diskriminering och rimmar illa med Danmarks höga profil ifråga om mänskliga 
rättigheter. De hävdar också att bilden kan orsaka reaktioner i muslimska länder 
och bland muslimska grupper i Europa. 

Den �2 oktober befinner sig statsminister Fogh Rasmussen på resa och läser 
därför brevet från de muslimska ambassadörerna några dagar senare. Han tar 
inget beslut utan låter ambassadörerna vänta tills hans rådgivare beslutat vad de 
ska svara. I en intervju säger Rasmussen appropå detta: 

� Petersen (2007) not. 20.
2 Thomsen (2006: 50) Intervju med Mona Omar.
3 Ibid.
� Ambassadörernas brev till Anders Fogh Rasmussen 05�0�2. www.stm.dk.
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Jag läste brevet, då jag kom hem. Jag blev förvånad eftersom det var 
mycket osedvanligt att statsministern får ett brev från �� ambassadör-
er med uppmaning till ett möte. Normalt vänder sig ambassadörer 
till Utrikesdepartementet. Det andra var att de önskade att jag som 
statsminister skulle gå i rättning, inte bara med en tidning, det var 
anmärkningsvärt i sig själv men också med en minister och en folket-
ingsledamot. Över huvud taget ansåg jag att det var en mycket besynner-
lig förfrågan. Jag företog mig inte mer i saken, utan väntade på förslag 
från tjänstemännen.5 

Samtidigt får UD andra påtryckningar från Egypten som indikerar att de bör 
agera i saken. Samma dag som Rasmussen får brevet, den �2 oktober 2005, möter 
Danmarks ambassadör i Egypten, Bjarne H Sørensen och Utrikesdepartementets 
chef för ”Sydgruppen” Carsten Staur, under ett möte om danskt bistånd den 
egyptiska vice utrikesministern, Ashraf Rashed. I ett referat av mötet beskriver 
Staur hur Rashed när de är på väg ut från mötet tar upp att Egypten ser allvar-
ligt på publiceringen av Muhammedbilderna. Staur har inte sett bilderna men 
säger att eftersom det råder religions och yttrandefrihet i Danmark kan de inte 
gripa in mot enskilda tidningar. Efter att Rasmussen samtalat med UD, skri-
ver Utrikesdepartementets avdelning för mänskliga rättigheter i samarbete med 
Mellanöstern avdelningen ett utkast till svar till ambassadörerna. Brevet skickas 
iväg från Statsministeriet den 2� oktober.6 Enligt de diskussioner som förs då 
är det aldrig tal om ett möte. I brevet står att det enligt dansk grundlag inte är 
möjligt att vidta åtgärder mot fria medier. Ambassadörerna ansågs med sitt brev 
blanda sig i danska angelägenheter och därmed frångå sin diplomatroll.7

Beslutet att inte träffa diplomaterna får stöd i dansk press och bland de 
danska politiska partierna under veckorna som följer. Generellt tycker olika 
politiska partier och media att Rasmussens inställning till yttrandefrihet är rik-
tig även om kritiska röster höjs. Bland annat menar partiledaren för Socialistisk 
Folkeparti (SF), Villy Søvndahl, att Rasmussen skulle ha gått med på ett möte.� 
Den 25 oktober 2005 möter Bjarne H Sørensen återigen den egyptiske vice-
utrikesministern som i ett samtal menar att ”saken” skulle kunna påverka 
Danmarks relation till Egypten men också till hela den arabiska världen.� 
Den �7 oktober trycks bilderna i den egyptiska tidningen el-Fagr.�0 Egypens 
engagemang i karikatyrerna medför frekventa diplomatiska kontakter mellan 
Köpenhamn och Kairo. De danska ambassaderna i Mellanöstern rapporterar 

5 Thomsen (2006: 6�). Intervju med Anders Fogh Rasmussen.
6 Anders Fogh Rasmussens brev till ambassadörerna 05�02�. www.stm.dk.
7 Thomsen (2006:73). 
� Berlingske Tidende, 05�023. 
� Thomsen (2006: �5) Intervju med Ambassadör Bjarne H. Sørensen.
�0 el-Fagr 05�0�7, sid.�.
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också om att de börjar få en stor mängd mail som handlar om hur Danmark ska 
förhålla sig till karikatyrerna. 

5.2	Egypten	sätter	press	på	Danmark
I slutet av oktober kritiserar Egyptens utrikesminister Ahmed Aboul Gheit 
Danmarks agerande i ett klagomål till FN. Tomas Christensen, chef för 
Mellanöstern avdelningen på danska UD, beskriver hur han upplevde en acce-
leration av krisen då Egypten gick vidare till arabiska samarbetsorganisationer 
och till FN.�� Det går upp för tjänstemännen på UD att Egypten önskade att 
statsministern skulle klargöra regeringens hållning i frågan offentligt till arab-
världen.�2 Hur ska Danmark göra nu? Den egyptiske utrikesministern Ahmed 
Aboul Gheit hade underrättat alla egyptiska ambassader att de skulle tala med 
sina värdländer om att Egypten och den muslimska världen blivit kränka av 
publiceringen. Gheit kontaktade under oktober Arabförbundet, FN:s gene-
ralsekreterare Kofi Annan, ledaren för OSCE (Organisation for Security and 
Cooperation in Europe), Marc Perrin de Brichambaut, samt EU:s utrikespoli-
tiska koordinator Javier Solana i ärendet. 

Danmarks utrikesminister Per Stig Møller menar att han först i början av 
november via den danska FN- ambassaden får höra att Egyptens utrikesmi-
nister Gheit klagat till FN om publiceringen av Muhammedbilderna.�3 Hans 
första tanke ska då ha varit att ”detta bör vi stoppa snabbast möjligt”.�� Den 
� november skickar Møller ett brev till den egypiske ambassadören i vilket 
han varnar för en upptrappning varför han uppmanar till att en direkt dialog 
mellan Danmark och Egypen upprätthålls. Han föreslår ett möte med Gheit i 
anslutning till konferensen ”Forum for the Future” som skulle hållas i Bahrain 
den �� november 2005.�5 I samband med planeringen av konferensen bju-
der Møller in de danska ambassadörerna för åtta av de muslimska länderna 
som skulle delta. Detta för att tala om Danmarks planer för ”Forum for the 
Future”. Møller menar att han inte själv tog upp Muhammedteckningarna men 
att han avsatt tid för att diskutera teckningarna om frågan skulle komma upp 
under mötet. Ingen av ambassadörerna ska ha tagit upp saken. I Bahrain har 
Møller möten med utrikesministrarna från Saudiarabien, Libanon och Egypten 
samt OSCE ambassadören Ömür Orhun. Enligt Møller tar inte Saudiarabiens 
representant prins Saud al Faisal upp teckningarna alls under mötet, Libanons 
utrikesminister Mahmud Hammad lyfter fram frågan i slutet av mötet medan 

�� Intervju med Tomas A. Christensen 07�2��.
�2 Thomsen (2006: �0).
�3 Intervju med Per Stig Møller i Thomsen (2006: �6).
�� Ibid.
�5 Ibid. 
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mötet med Egyptens utrikesminister enbart handlar om Muhammedbilderna. 
Møller ska ha försäkrat Gheit om att Danmark respekterar Islam och att en 
dialog bygger på en ömsesidig respekt. Som avslutning på mötet säger Gheit att 
Egypten och Danmark är vänner och att de goda förhållandena inte får förstö-
ras genom ”teckningssaken”�6 På så vis ansågs saken utagerad enligt Danmark 
och utrikesministern trodde att det lugnat ned sig och uppståndelsen lagt 
sig. Detsamma tror Anders Fogh Rasmussen som vid ett möte i Spanien talar 
med Egyptens statsminister Ahmed Nazif som då inte ska ha nämnt karikaty-
rerna. Rasmussen ska ha fått intryck av att Muhammedkarikatyrerna inte var 
ett högprioriterat problem vid tidpunkten.�7 Det råder fortfarande ett relativt 
lugnt i de danska massmedierna. I mitten av november får dock det danska 
Utrikesdepartementet ett brev där Egypten vill ha en förklaring från den danska 
regeringen till varför de inte står bakom Jyllands-Postens publicering och vad 
Egypten beskriver som kampanjer mot Islam. Detta leder till förvåning från 
det danska Utrikesdepartementet där uppfattningen var att läget lugnat ned sig 
efter konferensen i Bahrain.

5.3	Danskt	Islamiskt	Trossamfund	reser	till	
Mellanöstern
Avspisningen av de muslimska diplomaterna kom att innebära en reaktion 
från det Islamska Trossamfundet i Köpenhamn och dess ledande imam Abu 
Laban. Abu Laban tar kontakt med Mona Omar som öppnar kontakter till 
Egypten.�� Förutom till Egypten planerades det av trossamfundet in besök till 
Saudiarabien, Libanon, Syrien och Turkiet. Med sig till Egypten tas en artikel-
samling ”Dossier about campioning the Prophet Muhammed peace be upon 
him.” Sammanställningen av artiklar, brev och bilder innehöll tolv karikaty-
rer från Jyllands-Posten, bilder från andra danska tidningar, anti-muslimska 
hatmail, en TV-intervju med den tidigare holländska parlamentsledamoten 
Ayaan Hirsi Ali. Den innehöll också en bild på en man med ett grisansikte som 
ursprungligen kom från en fransk tidning.�� I en intervju förklarar imamen 
Ahmed Akkari resorna och kontakterna med muslimska ledare så här: ”Vi ville 

�6 Intervju med Per Stig Møller i Thomsen (2006: ��). 
�7 Thomsen (2006: ��). Intervju med Anders Fogh Rasmussen.
�� Sydsvenskan 060��6. ”Så väckte Abu Laban vreden mot Danmark”. Till Egypten åker en 

delegation bestående av Abu Bashar (imam Nyborg) Nour-Edin Fattah (imam Köpenhamn) 
Zeki Kocer, politiker, Sarvar Shoudri och Ahmad Harbi (affärsmän) De sökte upp Ali 
Gomaa, stormufti, Amr Moussa Generalsekreterare i Arabförbundet, och Muhammed Sayed 
Tantawi, ledare för ett inflytelserikt egyptiskt islamiskt center. Ett resultat från resan var ett 
uttalande från Arabförbundet. 

�� http://web.politiken.dk/media/pdf/567�.pdf
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visa Jyllands-Posten och regeringen att trots oenigheter, olika nationaliteter och 
religiösa riktningar finns det bland muslimer enighet om profeten Muhammed 
status. Det var viktigt att markera att även om man trampade på muslimerna i 
Danmark, så ger vi inte upp och det är inte bara 5-6 galna imamer som kräver 
en ursäkt”20 I enighet med detta resonemang anmäls Jyllands-Posten den 2� 
oktober 2005 av elva muslimska organisationer för blasfemi och rasdiskrimine-
ring på grund av Muhammed-teckningarna.2� Målsättningen för delegationen 
från Islamiskt Trossamfund är alltså att få den islamska världen att reagera på 
muslimernas situation i Danmark och publiceringen av bilderna.22 

I början av december reser en grupp från Islamiskt Trossamfund till 
Egypten.23 Besöket får till följd att Danmarks ambassadör Bjarne H. Sørensen 
återigen hamnar i möten med den egyptiska Utrikesdepartementet för att för-
klara Danmarks position och hålla fast regeringens linje om yttrandefrihet. De 
frågor som kommer upp är enligt Sørensen om Jyllands-Posten tillhör regerings-
partiet Venstre, vilket beskrivs som ett högerextremt parti, och påståenden om 
att den danska regeringen vill censurera Koranen. Fogh Rasmussen använder 
sedan sitt nyårstal för att nå fram till Egypten och de muslimska länderna för 
att lugna ned situationen och åter försöka etablera goda relationer till Egypten. 
Rasmussen sa senare att: 

Nyårstalet var verkligen ett tal som jag lade mycket tid på. Jag vägde 
varje ord och hur det skulle låta i en engelsk översättning, för det var 
mycket viktigt att budskapet kom fram. Det var min önskan att uttry-
cka en balans mellan det ultimata försvaret för yttrandefriheten, för att 
ha säkrat tillväxt och utveckling i samhället och samtidigt understryka 
behovet av ömsesidig respekt och en positiv dialog oavsett religion och 
etniskt ursprung.2� 

Talet översätts till engelska och till arabiska och blir positivt mottaget i dansk 
media.25 I samtal med Per Stig Møller hävdar både Egyptens utrikesminister 
Ahmed Aboul Gheit och Arabförbundets Amr Moussa, att de var nöjda med 
talet och den danska regeringens hållning. Statsministern säger sig ha varit över-
tygad om att saken nu var ur världen och kritiserar nu det Danske Trossamfund 
resa i arabvärlden där de visat teckningarna. Dock vidhåller Danmark sin tidi-
gare hållning att frågan handlar om yttrandefrihet för Jyllands-Posten.

20 Intervju med Ahmed Akkari i Thomsen (2006: �2). Min översättning. 
2� ”Muhammeds- ansigt” Jyllands-Posten 050�30, Jmf. Riksadvokatens utlåtande i File No. 

RA-2006-��0�5� “Decision on Possible criminal proceedings in the case of Jyllands-Posten’s 
Article” ”The Face of Muhammed.”

22 The Council of The European Union, Council conclusions on reactions in the Muslim 
world to publications in European media. 27 februari 2006.

23 ”Så väckte Abu Laban vreden mot Danmark” Sydsvenskan 060��6, nedladdat 0�0��5.
2� Anders Fogh Rasmussen i Thomsen (2006: ���). Min översättning. 
25 Anders Fogh Rasmussen nyårstal � januari 2006, www.stm.dk.
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5.4	Saudiarabien	drar	tillbaka	sin	ambassadör	
och	en	bojkott	mot	danska	varor	inleds.
SMS med budskapet att bojkotta danska varor sprids först i Saudiarabien i mit-
ten av januari men även i andra arabiska länder. På Internet sprids protesterna 
och den danska ambassaden i Saudiarabien rapporterar att de har börjat ta emot 
hundratals med protestmail som innehåller hot om bojkott mot danska varor. 
Den 25 januari kräver Saudiarabiens stormufti, Sheik Abdulaziz al-Sheik att 
den danska regeringen ska förmå Jyllands-Posten att be om ursäkt. Det är dock 
tillbakadragandet av den saudiska ambassadören från Danmark som väcker oro 
i det danska Stats- och Utrikesministeriet. En UD tjänsteman säger att:

Då gick krisbarometern verkligen i rött. När ett av de mest mäktiga 
länderna i regionen drar tillbaka sin ambassadör är det verkligen tal om 
en diplomatisk kris. Men vi förstod inte vad som försiggick eftersom den 
saudi-arabiska regeringen ännu inte hade yttrat sig om saken.26 

Den nya situationen leder fram till ett möte den 2� januari på Hotel Hvide 
Hus, Frederiksdal.27 Med på mötet är bland andra utrikesministern, 
Statsministeriets departementschef Karsten Dybvad, Utrikesdepartementets 
chef Ulrik Federspiel, departementsråd Bo Lidegaard och Mellanösternchefen 
Thomas Anker Christensen. På mötet diskuteras vad de ska göra och vilka 
strategier Danmark skulle använda sig av gentemot Saudiarabien.2� Det var 
då ingen som hade riktig överblick över situationen. UD:s tjänstemän säger sig 
ha förespråkat en strategi för att förflytta fokus från Danmark och göra frågan 
till en internationell fråga som handlade om värderingar i Väst som kolliderade 
med religiösa värderingar. Tanken var att bygga upp ett internationellt samar-
bete med EU och på så sätt spela mer på den internationella arenan. Arbetet 
skulle vara både bilateralt och multilaterat, hävdar Christensen.2� Frågan var 
hur de skulle få med EU på detta, då EU inte tidigare velat bli involverade. För 
att komma runt dilemmat om att statsministern inte nu kan be om ursäkt för 
publiceringen av bilderna beslutas att Rasmussen ska säga att han personligen 
inte skulle ha gått ut med bilderna, vilket han sedan poängterar på en presskon-
ferens dagen efter då han säger:

[…]I would like to stress as my personal opinion that I deeply respect 
the religious feelings of other people. Consequently, I would never 
myself have chosen to depict religious symbols in this way. Likewise I 
am deeply distressed by the fact that these drawings by many Muslims 

26 Thomsen (2006: �2�).
27 Intervju med Thomas Anker Christensen 07�2��.
2� Ibid.
2� Ibid.
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have been seen as a defamation of the Prophet Mohammed and Islam 
as a religion.” 30 

I uttalandet beklagar Rasmussen personligen om muslimer betraktar teckning-
arna som en kränkning av Islam som religion. 

5.5	“Mailbombning”	av	danska	UD
Bojkotten av danska varor och reaktioner på publiceringen av bilderna får till 
följd att UD börjar motta tusentals med protest och spammail. Chefen för 
Mellanösternkontoret, Christensen, talar den 30 januari 2006 med sin chef 
Henrik Hahn då han upplever att trycket utifrån gör det för svårt att klara 
av arbetet med den ordinarie personalstyrkan. Enligt Christensen sa han: ”det 
brinner, jag måste ha fler medarbetare.”3� Hahn ser till att Christensen kan 
låna medarbetare från olika delar av Utrikesdepartementet för att etablera en 
kriscentral från den 30 januari. Christensen ansåg krisen vara allvarlig fram 
till den 2� januari, men att det fanns olika åsikter inom Utrikesdepartementet 
om hur allvarlig den var.32 Under mitten fram till slutet av januari arbetar 
UD med förstärkning av personalen i Riyad genom att skicka dit tre medarbe-
tare, och de skickar även fler medarbetare till Jeddah. I Beirut och Damaskus 
hade Danmark endast haft en ambassadör med ackreditering även i Amman, 
Jordanien. Nu förstärks personalstyrkan i dessa länder. 

5.6	Danska	flaggor	bränns	på	Västbanken
Den 30 januari bränns danska flaggor på Västbanken där våldsamma demon-
strationer också äger rum.33 Angreppet är enligt dansk media det mest våld-
samma mot danska symboler i Mellanöstern som teckningarna förorsakat.3� 
Måndagens flaggbränningar och våldsamma demonstrationer för med sig att 
Fogh Rasmussen ägnar den 30 januari åt Muhammedfallet. Han ringer upp 
Österikes kansler och den som är ansvarig för Österikes EU-ordförandeskap 
Wolfgang Schüssel samt EU- kommissionens ordförande José Manuel Barroso.35 
Efter att ha talat med EU:s företrädare informerar Rasmussen partiledarna i 
Folketinget. Han ska då ha bett om en inrikespolitisk ”time-out” för att kunna 
ta hand om den utrikespolitiska krisen. Under dagen bestämmer han sig för att 
ställa upp på TV-intervjuer, detta sker i TV 2 Nyheterna kl. �� och TV Avisen 

30 Pressmeddelande Anders Fogh Rasmussen 060�3� www.stm.dk. 
3� Intervju med Thomas Anker Christensen 07�2��.
32 Ibid.
33 Dansk TV 2 nyheterna 060�30.
3� Dansk TV 2 nyheterna 060�30, ”Protesters burn consulate over cartoons” CNN 060205.
35 Thomsen (2006:�37).
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kl. 2� för att visa att han personligen ska ta tag i saken.36 Statsministeriet tar 
kontakt med den arabiska TV Kanalen Al-Arabija och det beslutas om en inter-
vju. I intervjun säger sig statsminister Anders Fogh Rasmussen personligen ta 
avstånd från teckningarna. Han vill inte ta avstånd i egenskap av regeringschef 
men tar personligen avstånd:

”Om du frågar om min personliga hållning kan jag säga att jag personli-
gen har en sådan respekt för människors religiösa tro att jag aldrig skulle 
framställa Muhammed, Jesus eller andra religiösa personer på ett sådant 
sätt att det kränker andra människor” säger Anders Fogh Rasmussen.37 

Den 30 januari 2006 ber också Jyllands-Posten om ursäkt i flera medier och 
på Internet. ”De �2 tegninger var efter vores opfattelse sobre og var ikke tænkt 
som krænkende. De var ikke i strid med dansk lovgivning, men har uafvise-
ligt krænket mange muslimer, hvilket vi skal undskylde” skriver chefredaktören 
Carsten Juste. 

Danmarks utrikesminister Per Stig Møller understryker i ett uttalande den 
30 januari att Danmark har spelat en aktiv roll i fredsprocessen och normalt har 
goda förbindelser med arabvärlden. Han säger sig vara djupt bekymrad över de 
arabiska ländernas protester mot Danmark som följt av Muhammed-bilderna. 
Samtidigt tar han avstånd från övergrepp mot Arla-medarbetare i Saudiarabien 
och flaggbränningar.3� Den 30 januari 2006 fördömer EU:s utrikesministrar 
hot mot svenska och danska medborgare. EU:s utrikespolitiska koordinator, 
Javier Solana, tar avstånd från hoten och menar att Europa aldrig haft som mål 
att demonisera muslimer. Den 3� Januari 2006 träffar utrikesminister Per Stig 
Møller FN:s generalsekreterare Kofi Annan och den amerikanska utrikesmini-
stern Condoleeza Rice för att söka stöd hos dem.

På en mycket välbesökt presskonferens den 3� januari, säger Fogh 
Rasmussen:

Jag vill uppmana alla grupper i det danska samhället att inte sätta igång 
handlingar som ytterligare kan bidra till att skapa splittring eller i värsta 
fall hat mellan grupper.3�”

 Han använder sig av Jyllands-Postens ursäkt för att uppmana till dialog och säger 
att regeringen fasthåller tidningarnas rätt till yttrandefrihet. Flaggbränningarna 
leder till ett möte i den utrikespolitiska nämnden den första februari 2006, där 
den enas om att utrikesministern och statsministern ska samarbeta i en med-
ieoffensiv för att framföra sina synpunkter i den arabiska världen. Samtidigt 
håller oppositionspartierna en låg profil. Socialdemokraternas partiledare Helle 

36 Thomsen (2006: �3�).
37 Intervju med Anders Fogh Rasmussen i Al-Arabija. www.stm.dk
3� Pressmeddelande Per Stig Møller 060�30, www.um.dk.
3� Anders Fogh Rasmussen, Presskonferens 060�3�, www.stm.dk.



48

Politisk krishantering i Danmark

Thorning-Schmidt säger efter mötet att det är viktigt att stå enade i en svår 
fråga och det betyder att andra partier ska ge regeringen arbetsro. Regeringen 
vill lugna ned människor såväl i Danmark som i Mellanöstern och i Asien. 
Två dagar senare, den 3 februari 2006, kallar utrikesministern och statsminis-
tern till sig alla ambassadörer i Danmark till ett möte på Utrikesdepartementet. 
Statsministeren varnar för att den fortsatta utvecklingen kan leda till ytterligare 
demonstrationer och våld. ”Om gatuprotesterna eskalerar ytterligare så har det 
oförutsedda efterverkningar i alla de involverade länderna, och så kan proble-
met växa till en global konflikt.” säger Anders Fogh Rasmussen.�0 Efteråt vill 
muslimska representanter fortfarande att tidningen Jyllands-Posten ska be om 
ursäkt och den inflytelserike TV- Imamen Youssef al- Qaradawi utnämner fre-
dagen den 3 februari till ”vredens fredag.”

5.7	Danska	ambassader	attackeras	
Den � februari attackeras den danska, svenska och norska ambassaden i 
Damaskus. Attacken ger legitimitet för det tidigare beslutet att söka stöd hos 
FN och EU. Per Stig Møller bekräftar den bilden när han hävdar att ambas-
sadbranden i Damaskus innebar att Danmark fick en möjlighet att utnyttja 
angreppet på ambassaden för att skaffa ett starkt internationellt stöd. Syrien 
hade brutit mot Wienkonventionen som medger att värdlandet ska garantera 
diplomaters och ambassadbyggnaders säkerhet.��

Efter att ha talat med statsministern ringer utrikesminister Per Stig Møller 
runt till FN:s generalsekreterare Kofi Annan och USA:s utrikesminister 
Condoleezza Rice. Møller ringer också till den syriska utrikesministern och 
klagar på den bristande bevakningen av ambassaden. Den danska regeringen 
uppmanar vidare alla danskar att lämna Syrien. Ambassadören i Damaskus Ole 
E. Mikkelsen var tillika ackrediterad i Libanon och i Jordanien och försökte 
under denna tidpunkt möta religiösa ledare i Beirut för att förklara den danska 
regeringens ståndpunkter; den ber inte om ursäkt men beklagar om människor 
blivit kränkta. Mikkelsen träffar också Syriens religiösa överhuvud, stormuftin 
Ahmad Badreddine Hassoun. På fredagskvällen den 3 februari kastar några 
individer molotovcocktails mot det Danska Institutet i Damaskus. Händelsen 
innebär att Mikkelsen begär polisskydd för den danska ambassaden i samband 
med den demonstration som ska äga rum den � februari. Ambassadens anställ-
da arbetar hemifrån på lördagen den � februari, vilket betyder att ingen befin-
ner sig i byggnaden då den sticks i brand. Eftersom den danska ambassaden låg 
högst upp i huset brändes den inte ned, vilket istället Chiles ambassad och ett 

�0 Anders Fogh Rasmussen, Presskonferens 060203, www.stm.dk
�� Wienkonventionen är ett internationellt fördrag om diplomatisk immunitet för diploma-

tiska beskickningar. Jmf. Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser SÖ ��67:�.
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syriskt företag som låg i samma hus gjorde. Den svenska ambassaden klarade sig 
också trots att den också låg i samma hus. Syrisk polis och brandkår kommer på 
plats och demonstranterna fortsätter mot Norges ambassad som också bränns 
ned. Demonstrationerna fortsätter sedan mot Frankrikes ambassad, men där 
stoppar den syriska polisen dem och upplöser demonstranterna.�2 Vid branden 
befann sig den danska ambassadören utanför Damaskus i sin egen bostad där 
han höll sig kontinuerligt underrättad om händelseutvecklingen via personer 
inne i staden, samtidigt som han stod i kontakt med Utrikesministeriets situa-
tionscentrum. Under lördagen och söndagen evakueras ambassadens anställda 
och familjer till säkra platser, bland annat till kristna områden i Libanon.�3 

Dagen efter, den 5 februari, bränner uppemot 20 000 demonstranter ned 
det danska generalkonsulatet i Beirut i protest mot teckningarna. En �7-årig 
libanes omkommer i branden på konsulatet. Situationen i Beirut är enligt 
Stig Per Møller, utom kontroll och han uppmanar alla danskar att lämna 
Libanon och Syrien då det inte längre bedöms vara säkert för dem i regio-
nen. Samma dag återkallar Iran sin ambassadör från Danmark. Danska UD 
har genom kriscentralens ledning kontakt med Javier Solana och ber honom 
att så fort som möjligt resa runt och tala med ledare i Mellanöstern. Solana 
är EU:s högsta ansvariga för utrikes och säkerhetspolitiken, i sin befattning 
som generalsekreterare för Europarådet. Den �3 februari åker Javier Solana till 
Jeddah och träffar Ekmeleddin Ihsanoglu, ledare för The Islamic Conference, 
och därefter beger han sig till Riyadh där han har ett möte med den saudi-
ske utrikesministern Prins Saud Al-Faisal och generalsekreteraren för Gulf 
Cooperation Council Abdulrahman Bin Hamas Al-Attiyah. Den �� februari 
är Solana i Egypten och möter Egyptens president Hosni Mubarak samt leda-
ren för Al Azhar Universitetet, Sheikh Muhammad Sayyid Tantawi. Därefter 
har han möte med utrikesminister Ahmed Aboul Gheit och med generalsekre-
teraren för Arabförbundet, Amr Moussa. Den �5 februari befinner sig Javier 
Solana i Amman, Jordanien och träffar Kung Abdullah II samt utrikesmini-
ster Abdelelah M. Al-Khatib. Den �6 februari träffar han Mahmoud Abbas i 
Ramallah och sedan Israels utrikesminister Tzipi Livni. Resan avslutas den �7 
februari i Jerusalem då Solana träffar Israels premiärminister Ehud Olmert och 
försvarsminister Shaul Mofaz.��

�2 Thomsen (2006: �63).
�3 Ibid.
�� The Council of the European Union, The homepage of Javier Solana, Agenda February 

2006. 
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5.8	Rykten	om	Koranbränning	i	Köpenhamn
Senare under dagen den � februari 2006 hålls en demonstation på Rådhuspladsen 
i Köpenhamn med deltagare från högerextrema grupper samt motdemonstran-
ter. Stats- och Utrikesministerierna hade fått information som gjort gällande 
att anledningen till brandattentatet i Damaskus var att ett sms- rykte kommit i 
svang, enligt vilket Koranen skulle brännas på demonstrationen i Köpenhamn. 
På ministerierna spreds en oro; om rykten kan leda till attacker som i Syrien 
skulle vad som helst kunna hända. Det ansågs vara viktigt att övertyga den ara-
biska världen att om någon skulle bränna Koranen i Danmark så är det en allvar-
lig kriminell handling som skulle kunna leda till fängelsestraff. Påståendet om 
Koranbränning avvisas av Köpenhamnspolisen. Demonstationen i Köpenhamn 
blir våldsam av den anledningen att den högerextrema gruppen Dansk Front 
hade hotat med att bränna Koranen. Hans Jørgen Bonnichen, dåvarande poli-
schef menar att det rådde ett spänt läge: 

Det var en mycket farlig coctail av andra generationens invandrare, 
högerextremister och vänsteraktivister som skulle kunna utveckla sig 
explosivt. Vi var livrädda för Koranbränningar. Då situationen var som 
mest spänt, blev jag uppringd av en mycket upprörd Köpenhamnsimam, 
som menade att han hade hört att Koranen blev bränd och att de flesta 
som blev anhållna var muslimer. Där måste jag verkligen tala med stora 
bokstäver och säga att ̀ nu slutar du och lyssnar på vad jag säger. Jag sitter 
mitt i det hela och vet vad som försiggår. Och inte en Koran har blivit 
bränd och det är inte många av dina trosvänner som är anhållna. Om 
vi inte haft respekt för varandra då, hade deras nätverk i loppet av en 
sekund kunnat sprida felaktiga budskap till Mellanöstern och då kan det 
ha kunnat påverka att man inte hade nöjt sig med ambassadbränder.�5

Rikspolischefen beredde sig för att framträda i media, men då upplysningar 
från Syriens och Beiruts underrättelsetjänster visade att det inte var sms-rykten 
som orsakat branden avblåstes intervjun. Det finns dock inga säkra källor om 
var sms-ryktena initialt kom från.�6 Demonstrationerna och oroligheterna i 
samband med denna händelse blev med danska mått stora. C:a �60 personer 
anhölls för ha vållat oro under protester i Hilleröd och Köpenhamn.�7

�5 Intervju med Hans Jørgen Bonnichen i Thomsen (2006: �6�).
�6 Ibid.
�7 Ibid.
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5.9	Muhammedkrisens	epiolog
Krisen mattas av från mitten av februari då demonstrationerna upphör och 
medias uppmärksamhet minskar. Kriscentret stänger den sista februari 2006 och 
därefter hade Utrikesdepartementet fem extra medarbetare som arbetade med 
fallet fram till september 2007. I mitten av februari 2006 klargör Rasmussen 
att den kris som bilderna förorsakat inte ska påverka Danmarks beslut om 
militär närvaro i Irak och Afganistan. Från mars till december 2006 ligger 
fokus från Danmarks sida på att de danska ambassadörerna utomlands ska vara 
mycket aktiva i att söka dialog med muslimska organisationer. Krisen betraktas 
inte som avslutad för UD:s del förrän under hösten 2007, då Danmark hade 
återupprättat alla diplomatiska förbindelser. I flera länder har det varit svårt 
eftersom islamska oppositionspartier pressat regeringspartier att inte glömma 
Muhammedbilderna.�� 

Danmarks riksåklagare lämnar den �5 mars besked om att publiceringen av 
Muhammedbilderna inte ska tas upp i dansk domstol.�� Tre anmälningar om 
Muhammedbilderna hade skickas till EU-domstolen men fallen läggs ned. I 
början av april ställer flera stora affärskedjor i Mellanöstern tillbaka Arlas pro-
dukter på hyllorna efter bojkotten. Företaget ligger långt ifrån sin tidigare för-
säljning. Under våren 200� uppstår dock nya globala bojkotter mot Danmark 
i och med en återpublicering av bilderna. 

Europaparlamentet antar en resolution om yttrandefrihet och respekt för 
religiösa övertygelser den �3 februari 2006.50 Där sägs yttrandefriheten vara en 
central europeisk värdering som skall värnas. Samtidigt poängterar parlamentet 
att man ska använda yttrandefriheten med respekt för andra religioner och 
folkslag. Resolutionen tar upp att den kris som uppstod efter publiceringen av 
karikatyrerna av profeten Muhammed i den danska tidningen Jyllands-Posten 
är mycket allvarlig för möjligheterna för en vidare dialog mellan kulturer, res-
pekt för religioner och religiösa övertygelser och yttrandefrihet. Den tar också 
upp att Europarådet ofta beklagat den politiska situationen i Danmark och lan-
dets restriktiva migrationspolitik. Europaparlamentet säger sig också vara djupt 
bekymrad över de försämrade förbindelserna mellan EU och vissa islamiska 
länder, och efterlyser initiativ för att lösa den pågående krisen.5�

�� Intervju med UD-tjänsteman 07�2��.
�� Director of Public Procecution (2006) Afgørelse om eventuel strafforfølgning i sagen om 

Jyllands-Postens artikel ´Muhammeds ansigt`. Finns på http://www.rigsadvokaten.dk/ref.
aspx?id=��� 

50 Europa Parlamentets resolution B6- 0�3�/2006. Om yttrandefrihet och respekt för religiösa 
övertygelser. 

5� Europa Parlamentets resolution B6- 0�3�/2006. Om yttrandefrihet och respekt för religiösa 
övertygelser. 
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Danmark får ytterligare kritik genom att parlamentet hävdar att den danska 
regeringen ignorerade den oro som uttrycktes av vissa ambassadörer från isla-
miska länder i oktober 2005. Europaparlamentet påpekade även att attackerna 
mot europeiska ambassader och de massdemonstrationer som ägt rum i dessa 
länder i större utsträckning borde ha kontrollerats av de islamska ledarna. 

I Österike möter den �6 februari utrikesminister Per Stig Møller med 
stormuftierna för Syrien och Bosnien-Hercegovina samt med ledaren för det 
muslimska samhället i Wien för ett dialogmöte. Den 27 februari 2006 kan 
EU:s utrikesministrar enas om en gemensam förklaring i relation till krisen. I 
förklaringen understryker utrikesministrarna yttrandefrihetens principiellt vik-
tiga ställning, samtidigt som de beklagar de att teckningarna kränkt muslimers 
känslor.52 ”Libanonkrisen” 2006, som startade med att två israeliska solda-
ter togs till fånga av Hizbullah i Libanon och som utvecklades till en väpnad 
konflikt mellan Israel och Libanon, innebar också en vändning i karikatyr-
krisen. Konflikten kom att innebära att ett stort antal skandinaviska medbor-
gare som uppehöll sig i Libanon evakuerades. En dansk UD- tjänsteman kallar 
Libanonkrisen, en slags ”transitionsfas”, som mer eller mindre hjälpte Danmark 
ut ur karikatyrkrisen.53 Detta eftersom Libanonkrisen förflyttade fokus från 
Danmark tillbaka till Mellanöstern. Den danska krishanteringen med anled-
ning av Libanonkrisen kom mer att handla om att evakuera danska medborgare 
ut ur landet, vilket också genomfördes utan att möta kritik. 

52 The Council of The European Union, Council conclusions on reactions in the Muslim 
world to publications in European media. 27 februari 2006.

53 Intervju med UD-tjänsteman 07���2.
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6.	 Analytiska	teman
Under rubriken analytiska teman ska några teman som bedömts vara särskilt 
intressanta diskuteras. Dessa är problemrinramning, informationshantering, 
ledarskap och förändring med utgångspunkt från krisen. 

6.1	Probleminramning
I temat behandlas bland annat hur statsminister Anders Fogh Rasmussen, utri-
kesminister Per Stig Möller, den muslimska organisationen Danskt Islamiskt 
Trossamfund samt hur dansk media ramar in problemet under krisen, men 
också hur olika aktörer ser på problemet över tid. Det analytiska perspekti-
vet utgår från ett socialkonstruktivistiskt antagande om att olika politiska och 
sociala kontexter påverkar krishanteringen.� För att begripa hur en aktör beter 
sig i en krissituation är det särskilt viktigt att förstå hur aktören förstår proble-
met.� Inramningen eller problemets ”framing” kan definieras som: ”... a way 
of selecting, organizing, interpreting and making sense of a complex reality so 
as to provide guideposts for knowing, analyzing, persuading and acting.”� 
Inramningen påverkas av organisationen, kontexter, kulturella och sociala för-
hållanden samt informationsflödet.� När ett problem väl inramats på ett visst 
sätt kan det vara svårt för alternativa förståelser att få fäste. Hur krisen upplevs 
och ramas in kan bero på faktorer som hur framgångsrik krishanteringen anses 
vara, hur oppositionella krafter verkar i olika länder och vilken förmåga som 

� Stern and Sundelius (�00�: 78).
� Stern (�999: �8).
� Rein och Schön (�99�: �6�).
� Stern och Sundelius (�00�: 78), Vertzberger (�990).
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regeringen har i att kontrollera agendan och influera hur massmedia rapporte-
rar om krisen. 

Dansk medias, Utrikesdepartementets och Statsministeriets initiala inram-
ning i samband i samband med publiceringen av Muhammedbilderna den �0 
september, och de muslimska ambassadörernas förfrågan om ett besök hos stats-
minister Anders Fogh Rasmussen var som ett icke-problem. Frågan uppmärk-
sammades inte särskilt av dansk media, eller av Utrikesdepartementet, även 
om inhemska muslimska organisationer uttryckte kritik. Publiceringen förstods 
främst som en inrikespolitisk fråga om yttrandefrihet, vilket var en inramning 
av problemet som regeringen, Stats- och Utrikesdepartement delade. Denna 
inledande inramning om yttrandefrihet kom att forma statsminister Anders 
Fogh Rasmussens möjligheter att formulera sig under hela krisen. Genom att 
de muslimska ambassadörernas förfrågan om ett möte avvisades i oktober �005 
gav statsministern ett budskap om att kritik mot publiceringen borde riktas till 
Jyllands-Posten och inte till den danska regeringen. Statsministern förmedlade 
ett budskap om att Danmark tillämpade yttrandefrihet och därför inte skulle 
lägga sig i vad tidningarna skrev om. Denna probleminramning fanns i Fogh 
Rasmussens skriftliga svar till ambassadörerna den �� oktober, där han avböjde 
att träffa dem med motivet att han inte skulle ingripa i frågor som handlade om 
yttrandefrihet.5 Fogh Rasmussen och tjänstemännen på UD:s Mellanöstern- 
och Menneskerettighedskontor, som skrev statsministerns svarsutkast, förstod 
problemet så att Danmark inte skulle ta till några åtgärder mot tidningarna 
och att en egyptisk eller saudisk ambassadör inte hade några legitima intres-
sen att diskutera dansk invandrarpolitik med den danska statsministern.6 Till 
skillnad mot statsministerns svarsbrev uttryckte probleminramningen i ambas-
sadörernas brev en annan uppfattning. Här framställdes problemet vara att det 
danska samhället diskriminerar muslimer, vilket publiceringen av bilderna sågs 
som ett uttryck för. Ambassadörerna ville, i enlighet med denna problemin-
ramning, att den danska regeringen skulle uttala sig om de stod bakom publi-
ceringen eller inte.

Under oktober och början av november �005 kritiserade Egypten Danmark 
inför internationella organisationer som FN. Egypten satte genom detta ageran-
de diplomatisk press på Danmark och krävde att den danska regeringen skulle 
förklara sin syn på publiceringen av bilderna. Trots nya påtryckningar föränd-
rades inte statsministerns och utrikesministerns initiala probleminramning om 
yttrandefrihet, de fortsatte att knyta an till vad som beskrevs som den ”danska 
traditionen” av yttrandefrihet. Detta var också det budskap som kommunice-

5 Ambassadörernas brev till Statsministern, samt Statsministerns svar på detta brev. www.stm.
dk.

6 Jmf. intervju med Fogh Rasmussen i Thomsen (�006: 7�).
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rades på statsministerns presskonferens den �0 oktober �005.7 Inramningen 
om yttrandefrihet och att den danska regeringen inte skulle ta ställning till om 
publiceringen var rätt eller fel framhölls till det egyptiska Utrikesministeriet 
under november och december �005.8 Den danska statsministern tog inte 
offentligt upp Egyptens probleminramning d.v.s. att publiceringen av bil-
derna var kränkande mot muslimer. Egyptens inramning var synonym med 
Arabförbundets uttalande den �0 december �005. I detta uttalande fördömdes 
publiceringen och de muslimska ländernas utrikesministrar menade att publi-
ceringen av karikatyrerna var en förolämpning mot Islam.9 Målsättningen med 
de danska kontakterna med Egypten var att lugna ned situationen och knyta 
an till en gemensam utgångspunkt att Danmark och Egypten skulle kommuni-
cera direkt med varandra istället för att gå via internationella organisationer. I 
förlängningen handlade det från Danmarks sida om att förmå Egypten att inte 
agera vidare i saken.�0 När Fogh Rasmussen den � januari �006 skulle hålla sitt 
traditionsenliga nyårstal beskrev han det som extra viktigt att talet skulle tas väl 
emot av både danskar och muslimska grupper och därför översattes det även till 
engelska och arabiska.�� Rasmussen nämnde inte specifikt bilderna av profeten 
Muhammed i sitt nyårstal men menade att: 

”Det har under det gångna året varit en häftig debatt om yttrandefriheten 
och dess gränser. Och det är några som menar att tonen i debatten blivit 
för grov. Låt mig säga mycket klart: Jag fördömer varje uttalande, han-
dling eller tillkännagivande som försöker att demonisera grupper av 
människor på bakgrund av deras religion eller etniska bakgrund.”�� 

Statsministerns nyårstal visade på en utvidgning av probleminramningen till 
att vid sidan om att värna om dansk yttrandefrihet också visa på vikten av att 
visa respekt för andra människors religioner. Enligt Ullberg samt Newlove m.fl. 
är probleminramning en process som ofta förändras över tid under en kris.�� 
Fogh Rasmussen upprepade i sitt nyårstal att det i Danmark fanns en tradition 
av en djupt förankrad yttrandefrihet. Han nämnde inte specifikt Jyllands-Posten 
utan talade mer generellt om yttrandefrihet. Rasmussen lyfte också fram beho-
vet av att debatter ska föras med ömsesidig respekt och förståelse för andra 
människors perspektiv och åsikter. Han betonade att danskar generellt har en 
sund tradition av att ställa kritiska frågor till auktoriteter, både politiska och 

7 www.stm.dk, Presskonferens 05�0�0.
8 Jmf. Per Stig Møllers brev till Egyptens utrikesminister Ahmed Aboul Gheit 05��08.
9 ”Araber kritiserar Danmark” DN 05���9.
�0 Aktnr. 50-58, 05 ��08 Brev från utrikesminister Per- Stig Møller till egyptiske utrikesminis-

tern. 
�� Anders Fogh Rasmussen nyårstal � januari �006, www.stm.dk.
�� Anders Fogh Rasmussens nyårstal den � januari �006, www.stm.dk
�� Ullberg (�005: �5) och Newlove m.fl. (�000: ��� ff.).
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religiösa. ”Vi använder humor, vi använder satir, ja vi har i det stora hela ett 
avslappnat förhållande till auktoriteter.”�� Talet skulle förmedla en bild av 
Danmark som representant för ett sekulärt samhälle med grundläggande vär-
deringar som respekt för den enskilda människans liv och frihet, yttrandefrihet 
och jämställdhet. 

Den �� februari �006 blev statsministern intervjuad av den arabiska TV- 
stationen Al-Arabija på initiativ av Statsministeriet. Statsministern förberedde 
intervjuena noga med hjälp av den danska mellanösternexperten och ambas-
sadören Ole Wøhlers Olsen, som själv konverterat till islam och är arabisk-
talande.�5 Rasmussen skulle använda sig av arabisk retorik och de förberedde 
några historier och metaforer som ansågs tala till den arabisktalande publiken. 
Det var bland annat metaforen om tre bröder som reste ut i världen åt var-
sitt håll och samtidigt skulle leva i fred med varandra. Metaforen skulle sym-
bolisera hur judendomen, kristendomen och islam härstammar från samma 
gud men bara gått i olika riktningar. Rasmussen talade även om att regeringen 
inte stod bakom dem som demoniserar människor på grund av religion men 
samtidigt kunde inte regeringen hållas ansvariga för vad en tidning publicerar. 
Reaktionerna i den arabiska världen blev blandade. En anonym ambassadör sa 
att det fanns en genomgående uppfattning att statsministerns utspel inte räck-
te till för att dämpa de upprörda känslorna, eftersom många redan innan var 
arga och upprörda och sedan när ursäkten uteblev så förstärktes ilskan.�6 Den 
tidigare inramningen satte således gränser för i vilken utsträckning som stats-
ministern och utrikesministern kunde förändra förståelsen av krisen i media. 
En förändring var dock att Anders Fogh Rasmussen efter brandattentatet mot 
ambassaden underströk att han inte personligen skulle ha valt att publicera 
teckningarna. Fogh Rasmussens uttalande kan tolkas som en markering mot 
Jyllands-Posten men ifrågasatte inte rätten för tidningarna att publicera kari-
katyrerna. Medias probleminramning i Danmark förändrades ytterligare efter 
ambassadbränderna i början av februari �006, från att ha framställts som en 
inrikespolitisk fråga till att bli en global angelägenhet.

Forskarna Peter Hervik och Clarissa Berg har undersökt hur dansk media 
ramade in krisen om Muhammedbilderna under perioden �5 januari till �5 mars 
�006.�7 De menar att Rasmussen i två stora intervjuer, den �0 oktober �005 
och den �6 februari �006 etablerade en förståelse av krisen som dominerades 
av yttrandefrihet. Innanför den probleminramningen fanns inte plats för andra 

�� Anders Fogh Rasmussens nyårstal den � januari �006, www.stm.dk.
�5 Thomsen (�006: �55).
�6 Ibid.
�7 Hervik och Berg bygger sin undersökning på de sju största danska tidningarna: Jyllands-Pos-

ten, Berlingske Tidende, Ekstra Bladet, BT, Kristeligt Dagblad och Information. Se Hervik 
och Berg (�007)
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tolkningar av problemet. Hervik och Berg hävdar att när man i Danmark säger 
”Muhammedkrisen” kommer de allra flesta att associera till ”yttrandefrihet”�8 
I sin undersökning har de identifierat tre olika medieinramningar av yttrande-
friheten. Den första inramningen framställde publiceringen av karikatyrerna 
som en kamp för yttrandefriheten gentemot stränga islamska regler. Den andra 
inramningen framträdde då de globala protesterna ökade under januari �006 
och framställde yttrandefrihet som en mänsklig rättighet med begränsningar i 
form av andra människors känslor och upplevelser. Den sista inramningen de 
identifierade i mediematerialet var att yttrandefriheten inte i sig var proble-
met utan den danska ”demoniseringen” av muslimer.�9 De två första inram-
ningarna var de mest framträdande inom den danska mediedebatten. Den 
sista inramningen fanns främst företrädd i tidningen Politiken, där journalister 
och akademiker kritiserade vad de betraktade som dansk hets mot muslimer.�0 
Denna sista inramning försökte Fogh Rasmussen avlegitimera under krisens 
efterspel i mars �006. I en intervju i Berlingske Tidende kritiserade han kultur- 
och medievärlden samt näringslivet för att inte stått bakom regeringens kamp 
för yttrandefrihet under Muhammedkrisen.�� Skulden för Muhammedkrisens 
upptrappning lades till viss del på de danskar som inte sades ha försvarat ytt-
randefriheten. Rasmussens uttalande vållade kritik från politiker som miljömi-
nistern Connie Hedegaard och från partiet Det Radikale Venstres dåvarande 
partiledare Marianne Jelved.�� De ansåg att Rasmussen gjorde en svart-vit upp-
delning istället för att öppna debatten. Även skatteminister Kristian Jensen och 
Venstres politiska ordförande Jens Rohde ifrågasatte näringslivet. De menade 
att det danska företaget Arla hanterade Muhammedkrisen i Mellanöstern fel-
aktigt genom att be om ursäkt för Jyllands-Postens publicering. Rohde hävdade 
att Arla satte möjligheten att tjäna pengar framför att slåss för yttrandefrihet.�� 
Denna diskussion tyder på att regeringen snarare än media eller andra grupper 
fick legitimitet för sin tolkning av problemet gentemot sina kritiker. 

Den danske forskaren Sune Lægaard har analyserat hur publiceringen av 
Muhammedbilderna kan betraktas som ett försvar för yttrandefrihet inom en 
modell av liberal tolerans.�� Samtidigt har andra diskuterat hur rasism och en 
restriktiv invandrarpolitik i Danmark satt gränser för hur yttrandefrihet kan 
tolkas.�5 Den danska migrationspolitiken med en underliggande kritisk syn 

�8 Hervik och Berg (�007: ��).
�9 Ibid (�007: ��).
�0 Se Hervik (�007).
�� Intervju med Anders Fogh Rasmussen i Berlingske Tidende 060��6.
�� Det Radikale Venstre är ett socialliberalt parti grundat �905. De har sedan mitten av �990-

talet främst samarbetat med det socialdemokratiska partiet. www.radikale.dk 
�� ”Arla- bestyrelsemand: Rohde er et problem for Venstre” Landbrugsavisen 060���. 
�� Jmf. Lægaard (�007). 
�5 Mouritsen (�006).
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på muslimer var en dominerande inrikespolitisk vinkling som regeringen for-
mulerade sig utifrån. Jyllands-Posten, där bilderna först blev publicerade, är en 
högerorienterad tidning som stött den nuvarande regeringens restriktiva migra-
tionspolitik och i en rad artiklar varit kritiska mot Islam. Regeringens stödparti 
Danske Folkeparti vann exempelvis mandat både i folketingsvalet �005 och 
�007 på sin kritik mot islam.�6 Man kan anta att statsministern inte ville verka 
för kompromissvillig med muslimska grupper för att behålla väljare. Samtidigt 
var det viktigt för honom att visa sin goda vilja att inte underblåsa konflikten. 
Publiceringen hade också föregåtts av en inhemsk diskussion om att rädslan för 
islamska fundamentalister medfört att många undvikit att kritisera islam, vilket 
i sin tur lett till självcensur. Den danska kultur- och samhällsdebatten hade 
också varit upptagen av diskussioner om en ”kulturkamp” mellan västvärlden 
och den muslimska världen. Med detta i bagaget är det rimligt att anta att såväl 
de muslimska reaktionerna som regeringens och massmedias inte endast var en 
följd av publiceringen av bilderna, utan också var en del av ett bredare politiskt 
sammanhang. 

I ett internationellt perspektiv förekom en något annorlunda inramning 
av yttrandefrihet från både liberala och konservativa politiker. Politiker som 
George Bush, Tony Blair, Jack Straw och Bill Clinton fördömde och kritise-
rade karikatyrbilderna och uttryckte sympati med troende muslimer. Den � 
februari kom exempelvis uttalanden från det amerikanska State Department, 
som menade att teckningarna var förargelseväckande och oacceptabla.�7 Den 8 
februari fördömde George Bush offentligt våldet mot danska ambassader, men 
menade att attentatet måste förstås i ljuset av religiösa gruppers känslor.�8 State 
Department i USA fördömde ambassadbränderna några dagar senare, samtidigt 
som de höll fast vid att teckningarna var kränkande och att yttrandefrihet också 
innebär ansvar.�9 

Den relativt lilla danska organisationen Islamiskt Trossamfund kom på 
olika sätt att företräda en konkurrerande inramning av krisen gentemot den 
danska regeringens probleminramning. Deras initiala inramning var att publi-
ceringen var diskriminerande och de manade till aktiv och kollektiv handling 
genom protester mot den ”hets” som de beskrev att muslimer under en längre 
period utsatts för i Danmark. Ett exempel på hur denna grupp arbetade var att 
de den � oktober �005 samlade andra muslimska organisationer till ett möte 
om hur de skulle protestera mot publiceringen av Muhammedkarikatyrerna 

�6 I Danmark utlyste statsminister Anders Fogh Rasmussen till nyval att hållas den 8 februari 
�005 samt även den �� november �007. 

�7 State Department 060�0�, http//www.abcnews.go.com/international. 
�8 ”Bush rebukes Muslim violence, chides press” www.usatoday.com, 060�08.
�9 Utrikesminister Condoleezza Rice intervju i CBS 060���, vice utrikesminister Daniel Fried 

060�06. Se dem på http://www.state.gov
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och vad de upplevde som hets mot muslimer.�0 På mötet sattes en styrgrupp 
ihop bestående av Imam Raed Hlayhel, den dåvarande talesmannen för Det 
islamiska trossamfundet i Köpenhamn Kasem Ahmad samt Abu Malik, före-
trädare för Islamisk Trossamfund i Odense.�� Dessa hade som målsättning att 
den danska regeringen och Jyllands-Posten skulle be om ursäkt. För att nå detta 
mål föreslog de att danska muslimer skulle skicka läsarbrev och e-mailprotes-
ter till Jyllands-Posten och den danska regeringen. Styrgruppen bestämde att 
den skulle genomföra en demonstration och samla in protestunderskrifter mot 
publiceringen i Danmark. Den beslutade sig också för att försöka nå ut till den 
muslimska världen. Gruppen skulle försöka kontakta religiösa lärda och intel-
lektuella i Mellanöstern, och söka stöd och allianser med muslimska diplomater 
i Danmark. Strategin innebar även att kontakta arabiska medier och att under-
söka om det via en advokat gick att göra rättssak av publiceringen.�� Gruppen 
skickade den �� oktober ut ett pressmeddelande och ett likalydande protestbrev 
till den danska kulturministern Brian Mickelsson.�� I meddelandet stod bl.a: 

Församlingen fördömer starkt den provocerande och arroganta handling 
som skapat bitterhet och etisk kränkning hos muslimer i Danmark och 
resten av världen. Tidningen har trampat på de etiska och moraliska 
värderingarna i Islam med avsikt att göra ned och håna muslimernas 
känslor, helgedomar och religiösa symboler. Muslimer står oförstående 
inför det att gränserna för yttrandefrihet helt plötsligt stannar vid kritik 
av semitism eller Danmark. Det uppfattas som rent hyckleri.��

Pressmeddelandet innehöll även en kritik mot dansk massmedia som de mena-
de bidrog till att marginalisera minoritetsgrupper i det danska samhället.�5 Det 
danska Islamiskt Trossamfund bibehöll inramningen under krisen, men kom 
att tala mer om lugn och återhållsamhet under krisens mest intensiva förlopp 
i februari �006.�6 Genom att representanter för Islamiskt Trossamfund fick 
möjlighet att träffa inflytelserika personer i Mellanöstern och diskutera publi-
ceringen av bilderna kom de att påverka krisförloppet. Vetskapen om bilderna 

�0 Intervju med Mona Omar i Thomsen (�006: 50).
�� Ibid.
�� Thomsen (�006: 57).
�� Se Det Islamska Trossamfund och Pressmedelanden 05�0��: http://���.��7.5�.���/wakf-

web/wabout.nsf/PAOnline?OpenView&RestrictToCategory=P 
Bakom protesten står �5 muslimska föreningar och organisationer i Danmark.

�� Se Det Islamska Trossamfund och Pressmedelanden 05�0��: http://���.��7.5�.���/wakf-
web/wabout.nsf/PAOnline?OpenView&RestrictToCategory=P

�5 Se Det Islamska Trossamfund och Pressmedelanden 05�0��: http://���.��7.5�.���/wakf-
web/wabout.nsf/PAOnline?OpenView&RestrictToCategory=P

�6 Efter Muhammedkrisen och i samband med att teckningarna trycks igen under �008 kom 
Danskt Trossamfund att få kritik från andra muslimska organisationer i Danmark som 
menade att föreningen monopoliserat bilden av att vara muslim i Danmark. Jmf. ”Nytt råd 
samler danske muslimer” JP ��0�08.
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spreds till en stor grupp människor, internationella muslimska organisationer 
och regeringar. Islamiskt Trossamfunds agerande bidrog till att globalisera kri-
sens inramning. Deras förståelse av krisen -att diskriminering av muslimer i ett 
land berör alla muslimer världen över - fick globalt gensvar.

6.2	Intern	och	extern	informationshantering
Under detta tema diskuteras informationshanteringen under krisen. 
Kommunikation med massmedia och hantering av information från massme-
dia var centrala frågor under krisen i samband med Muhammedkarikatyrerna. 

Under krisens första fas, innan den �0 januari �006, hanterades informa-
tionsflödet till stor del ad hoc- artat inom UD och Statsministeriet.�7 I december 
�005 strukturerades arbetet på så sätt att en s.k. Task Force tillsattes, för att följa 
utvecklingen av situationen i Egypten. Task Forcen drabbades av tidsbrist när det 
ökande informationsflödet skulle hanteras.�8 Begreppet ”information overload” 
går att applicera eftersom Task Forcen överbelastades av information. Det fanns 
inte tid att sålla och bearbeta information som kunde vara viktig.�9 Under den 
mest intensiva fasen av krisen i februari �006 var informationsflödet delegerat 
till en specifik informationsavdelning på Utrikesdepartementet. Den �0 januari 
�006 inrättades det s.k. situationscentret på danska Utrikesdepartementet som 
blev navet för den interna och den externa informationshanteringen under 
krisens utveckling. Härifrån kommunicerade Utrikesdepartementets personal 
med danska ambassader i den muslimska världen samtidigt som den skulle 
hålla nationell och internationell media samt den danska regeringen informe-
rade om händelseutvecklingen. Situationscentret hade som uppgift att hitta vad 
man ansåg vara missförstånd och felaktig information och söka kontakt med 
strategiska grupper och personer. Personalen samlade in information på blog-
gar, och andra Internetsidor, och tittade på arabiska nyheter. Situationscentret 
etablerades genom att chefen för Mellanösternkontoret Tomas A. Christensen 
ansåg att det i slutet av januari rådde ett läge då han inte lägre klarade av att 
sköta den dagliga verksamheten med sin ordinarie personal. Då krisen eskale-
rade i februari �006 kom personalen i situationscentret att mer än fyrdubblas.�0 
En personalstyrka på �0 personer arbetade då heltid i skrift. Det fanns tre skift 
som vardera var åtta timmar. Under krisens akutfas arbetade många så mycket 
som tolv timmar i sträck.�� De som arbetade på situationscentret kom främst 
från Utrikesdepartementet men också från Försvarsdepartementet. Det kom 

�7 Intervju med UD tjänsteman 07����.
�8 Sundelius (�998: 8 ff.).
�9 Jmf. Sundelius och Stern (�997:�65).
�0 Pedersen (�006: 78).
�� Intervju med UD tjänsteman 07����. 
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också att utvecklas en tredje enhet för Medieövervakning och kommunikation. 
Denna enhet hade som sin uppgift att identifiera vad man bedömde vara fel-
citeringar i utländska medier. Enheten upprättade en engelsk och en arabisk 
version på Utrikesdepartementets hemsida. På hemsidan fanns en plats där de 
danska myndigheterna förklarade sin syn på Muhammed-bilderna. Den köpte 
även (banner)plats på Google för att leda in arabiska användare på den danska 
hemsidan.�� Enheten arbetade även med danska media och deras täckning av 
frågan. Under februari verkar situationscentret och kommunikationsenheten 
ha uppgått i varandra, då båda enheterna fanns på samma avdelning av UD, 
d.v.s. Mellanöstern kontoret. Task Forcen som hade etablerats redan i decem-
ber för att hantera situationen i Egypten bestod av Utrikesdepartementets 
högsta tjänstemän med ett övergripande ansvar för Danmarks relationer med 
Mellanöstern. I denna ingick utrikesdepartementets kabinettssekreterare Ulrik 
Federspiel och cheferna för de största enheterna på UD. 

Enheten Borgerservice hade som uppgift att ge råd och hjälp till danskar 
som befann sig i de berörda länderna. Enheten samarbetade nära resebranschen 
och den politiska krishanteringsstaben och de avrådde danskar från i början av 
februari att resa till Indonesien, Syrien och Iran. Enheten hade många erfaren-
heter från flodvågskatastrofen i Sydostasien och en lärdom som de burit med sig 
från den krisen var vikten av ett tätt samarbete med reseföretag och en tydlighet 
i kommunikationen.�� Det genomfördes ingen evakuering av danska medbor-
gare från Egypten eller andra länder under Muhammedkrisen, förutom en eva-
kuering av UD:s egen personal i Syrien, Libanon och Iran. Medborgarservice 
behövde inte extrapersonal under krisen utan det var två medarbetare, Uffe 
Wolffhechel och Lars Thuesen, som täckte behovet under Muhammedkrisen. 
Efter brandattentatet mot ambassaden i Damaskus den � februari arbetade 
Medborgarservice två medarbetare skiftgång under c:a tre veckor. Detta var 
en stressig och anspänd period, men i jämförelse med Libanonkrisen var kari-
katyrkrisen inte så krävande period för denna enhet.�� Den femte enheten var 
Säkerhetskontoret, som hade till uppgift att ge säkerhets- och riskbedömningar 
om vilka danska ambassader som borde evakueras, när och hur. Den sjätte 
enheten var Handelspolitisk kontor, som undersökte hur krisen påverkade 
dansk handel och export. 

När situationen började inramas som en global kris i början av februari hölls 
dagliga möten med representanter för UD:s högsta ledning, chefen för situations-

�� Pedersen (�006: 79).
�� Intervju med vicechef medborgarservice Uffe Wolffhechel 07����. Personalen på Borger-

service hade erfarenhet av krishantering från Tsunamin, London Underground (�005), 
bombdåd mot semesterfirare i Sharm el-Sheikh, Bombdådet på Bali, Indonesien, samt 
Libanonkrisen då ett tusental danska medborgare evakuerades.

�� Med ”Libanonkrisen” avses den evakuering av danska medborgare som kom att ske i juli 
�006 efter stridigheter mellan Libanon och Israel.
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centret, representanter för Statsministeriet och andra berörda departement såsom 
Försvarsdepartementet, Integrationsdepartementet, Inrikesdepartementet, 
Justitiedepartementet och Kyrkodepartementet. Dessa möten syftade till att 
skapa en gemensam bild av den aktuella situationen och uppdatera alla om 
händelseutveckling och vilka åtgärder som vidtagits. Genom att dagligen samla 
både den politiska och den operativt ansvariga högsta ledningen kom informa-
tionshanteringen att ske effektivt och beslutsfattandet kunde diskuteras inom 
mötesgruppen. Den interna informationshanteringen kom inom UD att orga-
niseras genom att cheferna på UD hade möten varje morgon kl. 8.�0 för att 
uppdatera alla om händelseförloppet. Under dessa möten diskuterades vad de 
skulle göra för att hantera krisen, exempelvis genom att försöka tala med vik-
tiga nyckelpersoner och bemöta felaktig information. Den mötesform som blev 
dominerande inom situationscentret var ad hoc -artade och de hade möten 
när det behövdes.�5 Situationscentret drabbades av ”information overload”, en 
överbelastning av information, under början av februari �006. Då kom tusen-
tals mail in dagligen, vilket innebar att varje anställd var tvungen att gå igenom 
mellan �00-500 akuta e-mail per dag. 

Precis innan situationscentret sattes ihop fanns ett ytterligare exempel på en 
informationsrelaterad överbelastning. Under ett viktigt möte den �9 januari, då 
utrikesministern och statsministern träffades för att diskutera hur de skulle han-
tera den uppkomna situationen att Saudiarabien dragit tillbaka sin ambassadör 
och satt igång en bojkott, fick de problem med den tekniska kommunikatio-
nen. UD hade fått hundratusentals med spammail som gjorde att servern inte 
fungerade. Tjänstemännen kunde inte använda interna kommunikationsmedel 
som e-mail mellan varandra då servern låg nere. Viktiga papper fick istället faxas 
alternativt skickas via utanförstående mailsystem såsom Hotmail och Yahoo för 
att snabbt nå fram. Det gav upphov till stress eftersom de på detta möte också 
diskuterade strategier och försökte förbereda sig inför ett EU möte som skulle 
äga rum den kommande veckan. Det fanns också uppenbara säkerhetsproblem 
med denna typ av förfarande, eftersom utanförstående mailsystem är mer sår-
bara. 

I situationscentret, arbetade tjänstemännen även med att skriva tal till minist-
rarna inför mötena med EU, OIC (Organization of the Islamic Conference) 
och Arabförbundet. Mer konkret handlade det om att från UD:s sida vara akti-
va med att ta kontakt med kritiska organisationer och personer i de arabiska 
länderna.�6 Både OIC och Arabförbundet hade exempelvis uttryckt kritik till 
publiceringen av bilderna vilket medförde att UD-tjänstemän tog kontakt med 
representanter och försökte förklara Danmarks synpunkter i fallet. Det som 
kunde verka hämmande i krishanteringen av fallet var att Danmark, utåt sett, 

�5 Intervju med Thomas A. Christensen 07����.
�6 Intervju med UD tjänsteman 07����.
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inte kunde ändra den initiala probleminramningen av krisen. Regeringen ville 
visa på en resolut linje och inte stå tillbaka för muslimska gruppers hot eller 
bojkotter. I bakgrunden fanns en rädsla för att väljarna skulle gå till Dansk 
Folkeparti om regeringspartiet inte visade en stram linje. Samtidigt försökte 
tjänstemännen aktivt att bibehålla ett strategiskt och längre perspektiv på hur 
krisen skulle hanteras och hur allianser med internationella organisationer som 
FN och EU skulle kunna byggas. I forskning om krissituationen har det lyfts 
fram att det inte är ovanligt att kortsiktiga mål och behov tar över medan stra-
tegier och konsekvenser på längre sikt läggs åt sidan. Det kan få till följd att det 
inträffar en tröghet i informationsbearbetningen som resulterar i att åtgärderna 
ofta uteblir.�7 Detta verkar dock inte stämma överens med Danmarks fall. Trots 
en överbelastad arbetssituation försökte UD:s tjänstemän vara strategiska och 
blicka framåt några månader i tiden mot EU:s ordförandeskap och hur de skulle 
agera på längre sikt.

6.3	Ledarskap
En intressant aspekt av ledarskap som krisen synliggör är relationen mellan 
beslutsfattare och rådgivande tjänstemän. Stern (�997) menar att en åtskillnad 
kan göras mellan ansvariga beslutsfattare och s.k. beslutsberedare.�8 De senare 
skapar underlag för beslut som cheferna fattar. Det betyder att ett avgörande 
beslut under en internationell eller nationell kris kan tas formellt av landets 
regering, samtidigt som mycket av analyserna inför ett beslut tagits av för all-
mänheten anonyma beslutsberedare.�9 Tjänstemännens roll betyder att det ofta 
är svårt att hitta den som ursprungligen har haft störst inflytande på det slutgil-
tiga ställningstagandet. Utifrån ett demokratiperspektiv är det förstås viktigt att 
kunna kräva ansvar för fattade beslut, det politiskt ansvarsutkrävande är också 
en del av den demokratiska processen.50 Eftersom beslutsfattare har begränsat 
med tid och en strid ström med ärenden att hantera måste de på olika sätt prio-
ritera de ärenden som upplevs vara viktigast. Det betyder att en organisations 
resurser måste fördelas till vad som bedöms vara för verksamheten väsentliga 
frågor. 

I fallet med Muhammedbilderna hade för allmänheten anonyma beslutsbe-
redare stort inflytande. Ett sådant exempel är när statsminister Fogh Rasmussen 
väntar på sina rådgivares svar på brevet till de muslimska ambassadörerna. Det 
är lätt att få intrycket att statsministeriet hade många ärenden som stod i kö och 
att en förfrågan om ett möte inte var en högt prioriterad fråga. Det fanns ingen 

�7 Jmf Stern (�997: �9) och Staw, Sandelands, Dutton (�98�).
�8 Stern (�997: �5).
�9 Ibid.
50 Ibid.
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som definierade beslutet som avgörande. En annan förklaring till Rasmussens 
beskrivning av att han först väntade på sina rådgivares åsikter innan han age-
rade är att Rasmussen delvis försökte skylla ifrån sig på sina tjänstemän, i likhet 
med hur svenske statsministern Göran Persson förflyttade ansvaret för kris-
hanteringen av Tsunamin från sig själv till Utrikesdepartementets anställda. 
Samtidigt står det klart att förfrågan från ambassadörerna ansågs vara så ovanlig 
att Rasmussen inte ville ta beslut vare sig om möte eller att formulera ett brev 
utan att konsultera sina tjänstemän. Rasmussen vidhöll även under hela krisen 
att han och hans tjänstemän agerade rätt. Irving Janis menar att den ihållande 
ärendefloden som kommer mot en beslutsfattare tvingar fram ett dagligt behov 
att välja ut vilka frågor som ska prioriteras.5� Kriterier för vad som är viktigt 
läggs fast, vare sig det är implicit eller explicit, vilket ofta betyder att de frågor 
som ges större betydelse analyseras djupare, medan de som inte betraktas som 
lika viktiga läggs åt sidan. Förutom rent tidsmässiga krav möter beslutsfattare 
komplicerade frågor som innebär inneboende värdekonflikter.5� De har kanske 
inte kunskap om detaljerna i ett ärende eller vilka potentiella effekter som ett 
möjligt scenario har och därför råder det ofta osäkerhet om hur ett ärende ska 
analyseras. Tidspress och andra faktorer i en kris kan även göra krishanteringen 
mer centraliserad, vilket ofta för med sig att beslutsfattare blir beroende av 
omgivande experter. Det kan även få till följd att experter inom det relevanta 
området på grund av olika krishanteringsöverläggningar kan få inflytande över 
de beslut som tas trots att de har en formellt underordnad position och främst 
ska ägna sig åt analysarbete.5� Ett annat sätt att spara på organisationens resur-
ser blir därför att upprepa tidigare ställningstaganden som visat sig fungera. I 
Danmarks fall innebar det initialt att förhålla sig passivt och vänta tills frågan 
lugnat ned sig. Genom att välja den strategin kan man tala om en bristande 
omvärldsanalys, då det globala intresset och ilskan inte togs på allvar förrän 
muslimska nätverk och organisationer mobiliserats i stor skala. 

En annan aspekt av Danmarks krishantering var strategin att under slutet av 
januari �006 skapa allianser av ledarskap mellan Danmark och internationella 
organisationer såsom FN eller EU. Genom att utnyttja och hänvisa till den s.k. 
”solidaritetsklausulen” fick Danmark också efter ambassadattackerna stöd från 
EU.5� Enligt solidaritetsklausulen ska medlemsstaterna agera gemensamt mot 
terroristhandlingar riktade mot en medlemsstat. Situationen betraktades som 
allvarlig då ett av EU:s medlemsländers ambassad utsatts för brandattentat i 
Damaskus. EU är tvunget att reagera när en av dess medlemsstater blir attack-

5� Janis (�989).
5� Jmf George (�980: �6 ff.).
5� Stern (�997: �6), Rosenthal och ´t Hart (�99�).
5� EU Konstitutionen �005 art. ��.
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erad och våld används. Det innebar i detta fall att visa “europeisk solidaritet”.55 
Ett led i Danmarks strategi att skapa allianser med EU beskrivs av Javier Solanas 
talesperson Christina Gullah. Hon menar att den danska regeringen genom 
utrikesminister Per Stig Møller förklarade situationen för Solana och de övriga 
europeiska utrikesministrarna på ett antal möten i början av februari �006.56 
Gallach hävdar att danskarna trodde att den bästa vägen för att normalisera 
situationen var att Javier Solana skulle försöka ”nå ut” och besöka Mellanöstern. 
Solana gick därför med på att resa till Mellanöstern. Strategin hade i stora drag 
utvecklats av Danmark och Solana ska ha bestämt att vädja till samhörighet.57 
Samtidigt menar Gallach att en stor utmaning var hur de skulle “kämpa” mot 
de tidningar som publicerade Muhammedkarikatyrerna utan att förlora trovär-
dighet i fråga om yttrandefrihet. 

En ytterligare aspekt av ledarskapet är att samarbetet mellan olika enhe-
ter sägs ha upplevts som informellt och obyråkratiskt under krisens akutfas. 
Normalt försiggår UD:s möten under strikt ordning och hierarki: alla ärenden 
ska beredas genom alla nivåer i hierarkin. Beredningar ska tas i en specifik ord-
ning och sanktioneras av respektive chef. Under normala omständigheter talar 
inte avdelningschefer direkt med utrikesministern, men under krisen vändes 
hierarkin och statsministern och utrikesministern vände sig direkt till dem som 
ansågs ha bäst användbar information. Statsministern vill exempelvis veta ”vad 
ska jag säga till Solana?” UD understryker att det är viktigt att lyfta det goda 
samarbetet mellan statsministerns stab och Utrikesdepartementet. Samtidigt 
innebar statsministerns utgångspunkt, att det var rätt beslut att inte möta 
ambassadörerna, svårigheter för UD. De var tvungna att gång på gång förklara 
varför inte statsministern ville möta de muslimska ländernas representanter. 
Det tyder på vissa olikheter mellan departement som inte handlar om en kamp 
om pengar eller resurser utan snarare i olikheter mellan olika departements 
organisationskulturer. 

6.4	Förändring	efter	Muhammedkrisen	
Under detta tema redogörs för i vilken utsträckning aktörer och institutioner 
valde att analysera sina erfarenheter av krisen och använda dessa som motiv för 
förändring.58 Aktörer kan använda sina erfarenheter av krisen som en guide till 
hur organisationen eller de själva ska hantera liknande situationer i framtiden. 
Ofta använder aktörer både den positiva och negativa feedback de fått om hur 
de hanterat krisen för att modifiera sitt handlande eller de institutionella för-

55 Intervju med Christina Gallach 080��0.
56 Ibid.
57 Ibid.
58 Stern och Sundelius (�00�: 80), Stern och Sundelius (�997).
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utsättningarna.59 Kriser kan exempelvis utnyttjas som ett ”window of opportu-
nity” för att genomföra förändringar och reformer.60 Boin och ´t Hart menar 
att undersökningar som specifikt intresserar sig för hur kriser möjliggör föränd-
ringar är en relativt outforskad dimension inom krishanteringsforskning.6� En 
dimension av förändring är lärande. Forskare som Dekker och Hansén har dock 
påpekat att begrepp som ”lärande” kan vara komplicerat att arbeta med analy-
tiskt. 6� En definition av lärande är: ”...the development of insights, knowledge, 
and associations between past actions, the effectiveness of those actions and 
future actions.6� Sundelius m.fl. ställer även frågan om lärande är möjligt inom 
en institution. De menar dock att institutionellt lärande är möjligt genom det 
lärande som genereras av de individer som skapar eller formar en institution.6� 
I detta tema talar jag både om lärande och om förändring och belyser ett antal 
exempel på institutionella förändringar inom Utrikesdepartementet efter kri-
sen om Muhammedteckningarna. Det finns även exempel på hur liknande fall 
hanterats annorlunda av den danska regeringen.

I början av �007 publicerade den danska tidningen Nyhetsavisen bilder ur 
en video från Danske Folkepartis ungdomsförbund, då de tävlade om att rita 
Muhammedkarikatyrer. Nyheten om nya Muhammedkarikatyrer spred sig till 
Mellanöstern vilket innebar ett hot om en ny kris för Danmark. Denna gång var 
reaktionen från danska regeringen annorlunda. Den danska regeringen försökte 
snabbt avdramatisera händelsen och bjöd in alla ambassadörer från de mus-
limska länderna till ett möte med utrikesministeriets kanslichef. Statsministern 
skickade ut ett pressmeddelande som tog starkt avstånd från Dansk Folkepartis 
ungdomsförbund: ”Deras smaklösa uppträdande representerar inte på något sätt 
det danska folket eller unga danskars syn på muslimer och islam.”65 Händelsen 
fick inga vidare följder. Andra exempel på där andra länder kan sägas ha lärt 
sig av Danmark är den svenska krishanteringen av konstnären Lars Vilks ron-
dellhundar. En uppfattning som förts fram är att den svenska regeringen snab-
bare än den danska tog initiativ till möten med representanter för muslimska 
organisationer och den valde också att offentligt avdramatisera och tona ned 
som kunnat bli en kris.66 Detta exempel visar på en form för lärande genom att 
Sverige använde sig av de erfarenheter som den danska regeringen gjort gällande 
hanteringen av Muhammedkrisen. 

59 Ibid.
60 Jmf. Kingdon (�99�). Litteratur som diskuterar kriser som möjligheter till förändring: 

Cortell och Petersen S (�999), Boin R. & ´t Hart (�000). 
6� Boin och ´t Hart (�000).
6� Dekker och Hansén (�00�).
6� Fiol och Lyles (�985: 8��).
6� Sundelius och Stern (�997: ��) och Newlove m.fl. (�000: �5�).
65 Anders Fogh Rasmussen, Pressmeddelande www.stm.se. 
66 ”Heroisera inte Muhammedtecknarna.” DN 07�0��.
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Redan i krisens efterspel satte ett demokratiprojekt igång som syftade till att 
etniska minoriteter skulle möta beslutsfattare. Tanken var att öka delaktighet och 
representation av etniska grupper i beslutsfattande församlingar. Inom ramen 
för denna typ av åtgärder faller också att Danmark under februari �006 tog 
initiativ till s.k. dialogmöten i Wien som arrangerades av EU under Österrikes 
ordförandeskap. Den danska regeringen ville också genom ett Nationellt råd 
för etniska minoriteter och lokala integrationsråd visa att de stod i dialog med 
etniska minoriteter. Ett annat exempel är kampanjen ”Alla unga människor 
behövs” som syftade till att hjälpa etniska minoriteter att bryta ojämlika skill-
nader mellan olika ungdomsgrupper. Danmark anordnade under våren �006 
ett flertal konferenser och den danska myndigheter satte igång olika stödprojekt 
för att främja umgänget mellan danskar och muslimska grupper. Ett exempel 
var initiativet ”Alliance of civilizations” som skulle behandla Danmarks och 
EU:s förhållande med den muslimska världen. Målet var att stärka samarbete 
och dialog på alla nivåer med den muslimska världen. Danmark lanserade redan 
�00�, projektet ”Det arabiske initiativ” som hade som syfte att främja relatio-
nerna mellan Danmark och de arabiska länderna. ”Det arabiske initiativ” är 
ett bilateralt projekt som drivs vid sidan av EU:s multilaterala samarbete med 
Mellanöstern- och Medelhavsländerna och är tänkt att fortsätta.67

En effekt av denna kris är att den danska regeringen arbetat med interna-
tionella och nationella projekt för att förbättra dialogen med muslimska länder. 
Danska forskare som studerat aspekter av Muhammedkrisen menar dock att 
regeringen och Utrikesdepartementet i praktiken satsat mycket på passiv infor-
mationsspridning, som förbättring av hemsidan; alltså snarare förmedling av 
information än att främja dialog.68

I rapporten ”Den gränslösa världen” (�007) framkommer några av de 
förändringar som Utrikesdepartementet genomgick mer specifikt som en följd 
av Muhammedkrisen. Krisen auktaliserade särskilt brister inom UD:s medie-
hantering och bristande förståelse för globaliseringens konsekvenser. Insikter 
om dessa brister föranledde ett flertal förslag på förändringar. En av dessa 
var beslutet om att låta ambassadörer som skickas ut genomgå professionell 
medieträning. UD har också infört en ny kommunikationspolicy med sikte 
på bloggar, chatrooms, videopressmeddelanden, podcasting, WAP, mm, vilket 
inneburit att departementet mer aktivt tagit del av informationsspridning på 
Internet. Utrikesdepartementet ska också arbeta med att styrka de internatio-
nella journalisterna i Köpenhamn genom det Internationella presscentrumet.69 
Generellt fokuserar UD efter krisen mer på informations- och kulturarbete i 

67 Udenrigsministeriet �006. 
68 Pedersen (�007: 79).
69 http://www.um.dk/NR/rdonlyres/BDF�ED8E-F06A-��9F-8BA6-

�D5D�87�B���/0/50��_UM_Handouts_DK.pdf
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utlandet. UD har också föreslagit en markant uppgradering av sitt språkpro-
gram i arabiska och persiska samt mandarin. 

Det danska Utrikesdepartementet upplevde sig tidigare inte behöva 
kommunicera särskilt med religiösa grupper. Efter krisen talade två inter-
vjuade tjänstemän, dock om utvecklandet av ”imamdiplomati.” De häv-
dade att Muhammedkrisen fortfarande i december �007 vara levande för 
Utrikesdepartementet och har medfört att de utvecklat en större känslighet i 
frågor om politik och religion.70 Krisen kom för Stats- och Utrikesministeriet 
även att betyda att tidigare etablerade diplomatiska arbetsformer ställdes på 
ända. Utmaningen med att kommunicera med religiösa grupper aktualiserade 
behovet av en mer aktiv och interaktiv diplomati. Detta fick till följd att en 
ny avdelning för s.k. ”public diplomacy” etablerades som ett nytt prioriterat 
område från den � september �007.7� Vikten av att ta initiativ och aktivt kunna 
kommunicera sitt lands värderingar gentemot värdlandets anses nu vara en vik-
tig del av framtida diplomati. Genom ”Public diplomacy” lyfts den danska 
regeringens förmåga till att påverka offentligheten i andra länder fram.7� Man 
kan säga att om public diplomacy fungerar ska värdlandet göras mer positivt 
inställt till de värderingar som ett annat land vill prioritera. Tanken är att det 
ska bli lättare att förankra det egna landets mål exempelvis till säkerhetspolitik 
och ekonomi.7� 

Varken Statsministeriet eller Utrikesdepartementet har publicerat någon rap-
port om krishanteringen i departementet som de gjorde med Flodvågskatastrofen 
i Sydostasien, vilket kan ses som en missad möjlighet till lärande och reflektion 
om krishanteringen. Vid valet �007 omvaldes den sittande regeringen, med 
partierna Venstre och det Konservativa partiet med Dansk Folkeparti som stöd-
parti. Många av de tidigare politiska beslutsfattarna satt kvar på samma poster 
som under krisen. 

70 Intervju med UD tjänstemän 07���9, och 07����.
7� Udenrigsministeriet (�007: 77 ff ), samt e-post växling med Eva Egesborg Hansen, kontors-

chef på avdelningen för Public diplomacy, danska UD.
7� Pedersen (�007: 76).
7� Ibid.
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7.	 Slutsatser	och	reflektioner	
Målsättningen med den här studien har varit att analysera krishanteringen av 
Muhammedbilderna under 2005 och 2006. Syftet har varit att bidra med empi-
risk kunskap om krisen och bland annat belysa hur fenomen som globalisering 
och medialisering kan påverka hur en tillsynes nationell händelse kan få våld-
samma globala följdverkningar. Med hjälp av tidigare forskning om krishante-
ring har fallet beskrivits och analyserats. 

Några slutsatser utifrån den tematiska analysen är att den danska regeringen 
blev begränsad i hur den kunde agera och vad den kunde säga, eftersom en 
probleminramning tidigt etablerades enligt vilken frågan handlade om yttran-
defrihet, i termer av rätten för en tidning att trycka vad den vill. Regeringen la 
fokus på att det inte skulle framstå som att statsminister Fogh Rasmussen bad 
om ursäkt för teckningarna. Samtidigt måste statsministern beklaga publice-
ringen på ett så trovärdigt sätt som möjligt, då det visade sig bli viktigt att lyfta 
fram både rätten till publicering och visa hänsyn till religiösa gruppers känsla 
av att ha blivit kränkta. Kommunikation i krishanteringen präglades på flera 
sätt av en balansgång mellan inrikespolitiska och utrikespolitiska utmaningar. 
Regeringen balanserade mellan en inrikespolitisk arena, där det var viktigt vad 
de danska väljarna och dansk media tyckte, och en utrikespolitisk agenda där 
det framstod som mer strategiskt att uttrycka att yttrandefrihet som rättighet 
har begränsningar i form av andra människors känslor och upplevelser. Den 
danska regeringens strategi att hålla fast vid att inte be om ursäkt utan fram-
hålla att teckningarna endast handlade om rätten till yttrandefrihet, kan sägas 
ha varit relativt framgångsrik i Danmark. Regeringen framstod inte som att de 
böjde sig under den internationella opinionen. Samtidigt fanns det hela tiden 
en risk att regeringen skulle framstå som arrogant och okänslig gentemot de 
globala protesterna. 
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I studiens inledning fick Rosenthal, Boin and Comfort identifiera två tren-
der som kan antas förstärkas i framtida kriser: transnationalisering och media-
lisering.� Sociologen David Held betraktar vidare globalisering som en konse-
kvens av både en ökad internationalisering och transnationalisering.2 Man kan 
säga att både internationalisering och transnationalisering samspelade på olika 
sätt under denna kris. När det gäller Muhammedfallet finns vissa analogier 
med hanterandet av flodvågskatastrofen i Sydostasien (Tsunamin). Kriserna 
utspelade sig till stor del utanför de nationella gränserna och därmed utanför 
regeringens kontroll, vilket medförde att media och kommunikationsaspekter 
var fundamentalt viktiga. 

En aspekt som kan få ökad betydelse för hanteringen av framtida kriser 
är hur icke-nationella eller icke-statliga aktörer är aktiva över nationella grän-
ser. Denna typ av aktivitet kan få till följd att olika typer av folkliga rörelser 
kan sätta dagordningen i vissa frågor.� Aktörer och/eller organisationer inom 
politiska och religiösa områden engagerar sig inom internationella nätverk, vil-
ket blev särskilt tydligt i fallet med Muhammedkarikatyrerna. Detta då den 
danska organisationen Islamskt Trossamfund initierade kontakter och reste 
runt i Mellanöstern för att uppbåda stöd för sin probleminramning av frågan. 
Islamskt Trossamfunds agerande visar tydligt vilken mobiliseringspotential som 
finns i den här typen av transnationella religiösa nätverk. Islamskt Trossamfund 
drev en strategisk lobbying som hade effekt, det satte upp mål, tog kontakt 
med strategiska och inflytelserika aktörer och kunde därigenom föra fram sin 
inramning av problemet till högt uppsatta personer inom regeringar, muslimska 
sammanslutningar och organisationer. Informationsteknologi som Internet, 
mobiltelefoner, bloggar osv. i kombination med migration medför också att 
det etableras globala nätverk, som exempelvis globala värderingsbaserade nät-
verk bestående av islamska lärda, partier, icke-statliga organisationer och privata 
aktörer.� Genom Internet, sms och personliga möten kan en händelse snabbt 
få en global spridning. 

Det finns vidare flera intressanta slutsatser att dra från att studera denna typ 
av kris. Kriser kan möjliggöra institutionella förändringar som kan vara svår att 
genomföra under normala förhållanden. En form av institutionell förändring 
i detta fall var etablerandet av en ny kommunikationsenhet, d.v.s. enheten för 
”public diplomacy.” Behovet av en ny enhet för kommunikation visar på bety-
delsen av en mer aktiv kommunikation mellan olika organisationer, aktörer och 
länder, ett fenomen som karikatyrkrisen understryker.

� Rosenthal, Boin and Comfort (200�: ��-�2).
2 Held (�999). 
� Udenrigsministeriet (2007: 8).
� Ibid.
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Muhammedkrisens globala karaktär visar även att den traditionella åtskill-
naden mellan nationell och internationell politik inte alltid gör sig gällande. 
Globalisering ställer krav på en förståelse för att inrikespolitik kan få internatio-
nella följder. Genom globalisering och ökad användning av kommunikations-
teknologi kan alla typer av organisationer och verksamheter nå offentligheten. 
På kort tid kan en nyhet spridas via Internet och nå en global spridning. Det 
kan få till följd att inte endast enskilda länder och deras regeringar berörs, utan 
även många företag och internationella organisationer kan genom att de finns 
och verkar globalt bli tvungna att arbeta mer med krisberedskap såsom kunskap 
i att hantera panepidemier, IT- sammanbrott, politisk och social oro o.s.v.5 

Studien visar att både mediehantering och väl genomförda omvärldsana-
lyser är viktiga instrument i krishanteringen. Det är viktigt att vara medveten 
om olika mediers roll och makt, då massmedierna också är aktörer.6 Fallet om 
Muhammedkarikatyrerna visar på vikten av mediekunskaper och kontakter med 
lokala medier i respektive land samt med debattörer och aktörer i det offentliga 
rummet. När det gäller omvärldsanalys av exempelvis bloggar, som var särskilt 
viktiga i Muhammedfallet, kräver det kompetens om var man ska leta, och inte 
minst om hur man kan tolka bloggarna i relation till andra länders inrikespoli-
tiska agendor. Det handlar både om en viss teknisk kompetens men också om 
tillgång till olika former för politisk kunskap. När det gäller historiska analogier 
menar de tjänstemän som intervjuats och som lade upp Danmarks strategi att 
de inte kunde jämföra med andra kända fall. De upplevde att krisen var unik. 
Det fanns dock beröringspunkter med exempelvis fallet Salman Rushdie, även 
om Rushdie- affären inte utvecklades till en kris för ett specifikt land.

En annan fråga som uppkommer är hur media och teknikanvändning ser 
ut i den offentliga förvaltningen såsom i Utrikesdepartementet. Det är inte 
orimligt att anta att det finns en organisatorisk tröghet inom en traditionsbun-
den institution som Utrikesdepartementet, vilket kan innebära svårigheter med 
att implementera ny teknik. Tidigare dominerande arbetssätt som att använda 
telefon eller ha informella möten måste kompletteras med kunskap om hur 
information genom ny teknik ska tolkas. Krisen om Muhammedteckningarna 
visar på vikten av att närmare förstå normer inom etablerade organisationer. 
Exempel på det är den tröghet som nämnts med Utrikesdepartementet svårig-
heter att ta till sig ny teknik, och nya former för mediehantering. Det skulle vara 
intressant att ytterligare belysa organisationskontexter inom danskt Islamiskt 
Trossamfund men det har inte varit möjligt att göra inom ramen för denna 
studie. Men en intressant aspekt är att förbundet har agerat som påtrycknings-
grupp och mobiliserat såväl gräsrötter i lokala muslimska organisationer som 
höga representanter för muslimska organisationer och stater.

5 Udenrigsministeriet (2007: 56).
6 Jmf. Ullberg (2005) Newlove (2000) Stern och Nohrstedt (�999). 
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Det fanns olika motiv till de enskilda ländernas ingripanden under den 
pågående krisen om Muhammedbilderna 2005 och 2006. I Egyptens fall ägde 
deras parlamentsval rum i december 2005. Den sittande president Mubaraks 
parti, National Democratic Party (NDP) pressades av islamska politiska grup-
per. Trots att inriktningen ”Det muslimska brödraskapet” är förbjudet hade 
de många anhängare. I mitten av november publicerades opinionssiffror som 
visade att det islamska brödraskapets representanter, genom att ställa upp som 
oberoende kandidater, hade ökat sitt stöd. Det fanns därför anledning för det 
regerande partiet att visa att det också tog sig an muslimernas intressen. Ett sätt 
att visa det var att reagera starkt på Muhammedbilderna. Detta avvisade dock 
Mona Omar som menade att:

Egypens diplomati är den äldsta och mest erfarna bland de muslimska 
länderna. Sedan Nassers tid har Egypten varit ledare för den den ara-
biska och muslimska världen. Egypten har alltid tagit på sig en ledande 
roll att försvara muslimer och det arabiska folket. Det är ett ansvar som 
vilar på våra skuldror.7 

Det finns också en rivalitet mellan Egypten och Saudi-arabien om att leda ara-
bvärlden vilket kan ha påverkat Saudiarabiens involvering i januari 2006, lik-
som det faktum att det pågick inhemska påtryckningar från religiösa grupper i 
Saudiarabien att agera mot bilderna.8 Vikten av att kunna följa med i vad som 
händer globalt och kunna tolka andra länders inrikespolitik fortsätter att vara 
viktigt. 

Likaså visade krisen betydelsen av att ha tillgång till expertis med religiös 
och politisk kunskap. Utrikesdepartementet blev tvunget att ta in experter från 
brittiska Utrikesdepartementet och de använde sig även i stor utsträckning av 
danska islamologers expertis om Islam och de muslimska länderna. I samband 
med krisen fanns det inte tillräckligt många som kunde arabiska bland den egna 
personalen. Denna form av språkexpertis är något som departementet nu säger 
sig ska bli bättre på att prioritera. 

Medias exponering roll av i princip endast de mest radikala grupperna kan 
ha påverkat så att andra d.v.s. majoriteten av de danska muslimerna, kom i 
skymundan. Den grupp av muslimer från danskt Islamiskt Trossamfund som 
kom att få en framträdande roll genom att resa runt i Mellanöstern för att visa 
de publicerade bilderna kan inte heller sägas vara representativ för de dans-
ka muslimerna. Andra muslimska organisationer har kritiserat Det Islamiske 
Trossamfund för att de talar på alla muslimers vägnar: bl.a. menade ordföran-

7 Mona Omar i Thomsen (2006: 92).
8 Jmf. Thomsen (2006: 92).
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den för De Tyrkiske Muslimers Trossamfund i Köpenhamn, Erfan Kurtulmos, 
att Danskt Islamiskt Trossamfund inte företräder deras syn på Islam. 9 

Krisen om Muhammedbilderna ser ut att bli en kris med ett långt efter-
spel, i bemärkelsen att händelserna länge kommer att följa Danmark och även 
får symbolisera nya problem. I februari 2008, ungefär två år efter den första 
Muhammedkrisen, återpublicerades bilderna i danska tidningar i samband med 
att en av tecknarna, Kurt Westergaard, blivit mordhotad. Samtidigt som återpu-
bliceringen sker har grupper av danska ungdomar satt igång en mängd bränder 
(som bilbränder, containerbränder, och anlagda bål på gatorna) i Köpenhamn 
och dess förorter. Vissa menade att det var publiceringen av Muhammedbilderna 
som rörde upp känslor, medan andra menade att ungdomarna känt sig förfölja 
av polisen eller att oroligheterna berodde på bristande resurser till socialt arbete 
med ungdomarna. Ledande danska politiker talade däremot om ”bristande inte-
gration” bland invandrarungdomar. Vidare kom återpubliceringen att medföra 
att de tidigare bojkotterna mot danska företag återupptogs i en större omfatt-
ning än vad som var fallet under 2006.�0 En annan allvarlig händelse var när 
den danska ambassaden i Islamabad Pakistan i början av juni 2008 blev utsatt 
för en självmordsattack, där sex personer omkom. Al-Qaida har tagit på sig 
ansvaret för attentatet och hävdade att dådet var en hämnd mot publiceringen 
av teckningarna av profeten Muhammed, och en följd av att Danmark inte har 
bett om ursäkt för denna. Al-Qaida hotade även med fler angrepp riktade mot 
Danmark och danska intressen. Dessa händelser visar att den kris som startade 
med publiceringen av Muhammedkarikatyrerna ännu inte har lagt sig. 

9 ”Tyrkere langer ud efter Trossamfund” Jyllands-Posten 2008-0�-��. Ett av de trossamfund 
som kritiserar danskt Islamskt Trossamfund är ”De Tyrkiske Muslimers Trossamfund” som 
funnits sedan �985 och samlar ca �000 muslimer till fredagsbön.

�0 Aktuellt 2�. 080��6.
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Rådande	organisationsschema	under	krisens	
akutfas,	februari	2006
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Pakistan	Prophet	Cartoon
Pakistan’s	hardline	Islamic	students	shout	slogans	next	to	a	burning	flag	and	an	effigy	of	Danish	Prime	Minister	
Anders	Fogh	Rasmussen	at	a	protest	rally,	Friday,	Feb.	15,	2008	in	Multan,	Pakistan.	Angered	over	the	repro-
duction	of	Prophet	Muhammad	cartoons	in	Denmark,	hundreds	of	people	rallied	Friday	in	various	parts	of	
Pakistan,	setting	fire	to	Danish	flags	and	demanding	the	ambassador’s	expulsion.	(AP	Photo/Khalid	Tanveer).
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