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Abstract 
The aim of this thesis is to examine the debates and discourses in Swedish media 

about the collection development and handling of controversial content in public 

libraries 2016–2018. The debates broke out after a couple of libraries chose to 

refuse purchase proposals regarding books and newspapers considered as 

controversial. Some libraries and librarians were in turn accused of censorship and 

making decisions based on political views when refusing these proposals. Questions 

posed in this study are: What discourses can be found in the debates about 

controversial content and collection development in public libraries? What views of 

the public libraries are expressed in the debates? What views of collection 

development in public libraries are expressed in the debates? What concepts, 

arguments and expressions appears in the debates, and what significance and 

meaning do they get in the discourses? Which subject positions appears in the 

debate? The theoretical and methodological framework is based on Ernesto Laclau’s 

and Chantal Mouffe’s discourse theory. The empirical material consists of 22 

articles derived from Swedish newspapers, news outlets and library journals. The 

analyze reveals three discourses: a freedom of information discourse, a profession 

discourse and a collection normative discourse. The freedom of information 

discourse represents a view that public libraries should be neutral and objective in 

their work with collection development and serve the users with whatever they ask 

for and not base their decisions on political views or other values. In the profession 

discourse they argue for the importance of librarian’s professional considerations 

and following policies, guidelines and laws when working with collection 

development. In the collection normative discourse, they question the imposed 

neutrality on libraries and argue for greater freedom of action when dealing with 

controversial content that might undermine human rights and the idea that all 

humans are equal.  
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1 Inledning 

Det behövs en insikt om att biblioteken har ett mångfacetterat uppdrag och inte 

kan reduceras till enbart förmedlingscentraler. Det behövs vidare en saklig 

diskussion om hur biblioteken uppfyller och tolkar det förstärkta 

demokratiuppdraget i Bibliotekslagen från 2014. Vi måste slutligen lita till 

professionens förmåga att göra svåra avvägningar och förhålla sig till inte bara 

bibliotekslagstiftning utan även regeringsform och internationella 

konventioner. Den våg av påtryckningar och hot från extrema krafter mot 

bibliotek och enskilda bibliotekarier är helt oacceptabla. (Nathanson & Linder, 

2017, 28 september) 

Debatter kring bibliotekens urvalsarbete har förekommit ett flertal gånger i svenska 

medier de senaste åren. Debatterna har bland annat handlat om gallring och inköp av 

äldre litteratur med inslag av rasistisk karaktär och politiska publiceringar med 

invandringskritiskt och liknande kontroversiellt innehåll. Debatterna har till största 

del handlat om huruvida biblioteken har inskränkt yttrandefriheten och demokratin 

genom att antingen ha gallrat särskilda medier, eller för att ha avböjt eller beviljat 

särskilda inköpsförslag. Medierna har betecknats som kontroversiella på grund av 

att de huvudsakligen och ibland på uppseendeväckande vis uttrycker sig kritiskt mot 

invandring, migration och islam. Vissa deltagare i debatterna anser att sådana 

medier inte har någon plats på biblioteket då de är diskriminerande, kränkande och 

strider mot idén om alla människors lika värde och mänskliga rättigheter. Andra har 

uttryckt att sådana medier och röster är betydelsefulla för bibliotekens all- och 

mångsidighet och förtjänar av den anledningen en plats i biblioteksrummet.  
 

I juni 2016 meddelar JO två beslut gällande två svenska folkbibliotek som år 2014 

valt att inte köpa in eller fjärrlåna tre böcker. Dessa böcker är till sitt innehåll 

invandringskritiska och kritiska till mångkulturalism och islam. Det ena beslutet 

gäller Tumba bibliotek som nekade titlarna Invandring och mörkläggning - en 

saklig rapport från en förryckt tid skriven av Karl-Olov Arnstberg och Gunnar 

Sandelin samt Muhammeds flickor: våld, mord och våldtäkter i Islams hus skriven 

av Lars Hedegaard. Det andra beslutet gäller folkbiblioteket i Falköping som först 

2011 nekade boken Världsmästarna: När Sverige blev mångkulturellt skriven av 

pseudonym Julia Caesar och nekade sedan ännu ett inköpsförslag av samma bok 

2016. Böckerna nekades inköp för att de stred mot bibliotekens värdegrund. I 

samtliga beslut konstaterade JO att det varit åsikter som legat till grund för dessa 

beslut, vilket inte är tillåtet och hänvisade till svensk lag om objektivitet och fri 

åsiktsbildning. I februari samma år fattade Ekerö och Botkyrka bibliotek beslut om 

att inte köpa in boken Massutmaning av Tino Sanandaji. Ekerö bibliotek motiverade 

sitt beslut med att boken stred mot bibliotekets värdegrund, men valde senare 

liksom Botkyrka bibliotek att inte köpa in boken på grund av kvalitetsskäl då de inte 

kunde kvalitetssäkra innehållet. Efter externa påtryckningar valde emellertid Ekerö 

bibliotek att köpa in boken. Botkyrka bibliotek höll fast vid sitt beslut och beskriver 

den bristande kvalitén som selektivt vald statistik och att boken inte har genomgått 

redaktionell granskning. I mars 2017 fick debatten ytterligare vind i seglen då 
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Nacka bibliotek och kommun beslutat sig för att inte bevilja ett inköpsförslag av den 

kontroversiella och invandringskritiska tidningen Nya tider med motiveringen att 

den strider mot kommunens värdegrund och dess arbete med att verka för det 

demokratiska samhällets utveckling. Samtliga beslut fick av olika skäl stark kritik, 

av såväl journalister, bibliotekarier och makthavare. Utöver kritik så fick enskilda 

bibliotekarier motta hatiska och hotfulla meddelanden. Det är debatterna som förts i 

anslutning till dessa händelser som står i fokus för vår studie. 

 

Fram träder en bild av ideologiskt drivna bibliotek som med censur inte skyggar för 

att hindra sina meningsmotståndare från att få köpas in och läsas på kommunala 

folkbibliotek. Följaktligen menar vissa av dessa röster att genom att förbjuda dessa 

medier så urholkar biblioteken demokratin och yttrandefriheten. Andra röster i 

debatterna menar att medier av denna art är i sitt innehåll direkt diskriminerande. 

Medier som är diskriminerande, bryter mot idén om alla människors lika värde, 

mänskliga rättigheter, bibliotekens värdegrund och som utgör ett hot mot 

demokratin har följaktligen ingen plats i biblioteket. Även professionen gör sig 

hörda och kommenterar det ansvar och den roll de måste inta och hur beslut rörande 

kontroversiella medier ska fattas för att överensstämma med såväl den lokala 

verksamhetens mål, strategi och värdegrund som de riktlinjer, manifest och lagar 

som omfattar dem. I debatterna hörs röster som, medvetet som omedvetet, 

ifrågasätter eller ger uttryck för olika föreställningar av bibliotekets funktioner, 

ställningstaganden och syfte i samhället. De frågor som berörs är om det verkligen 

är okej att stoppa vissa medier, hur stort inflytande yttre påtryckningar får ha när det 

kommer till att påverka bibliotekens bestånd, vilka är biblioteket till för, vilket 

innehåll får eller får inte stoppas och hur definieras det som anses vara av låg 

kvalitet och/eller är diskriminerande? Var dras gränserna? Inom debatterna 

framträder ett antal olika sätt att beskriva verkligheten när det kommer till 

bibliotekens och bibliotekariernas roll och agerande.  

 

Vad som är utmärkande för ett flertal röster i debatterna är att de inte sällan betonar 

bibliotekens och bibliotekariernas rätt- och skyldigheter, samma lagar och 

policydokument, samt att de använder sig av samma eller liknande begrepp för att 

rättfärdiga sina beslut och åsikter. Något som intresserar oss är vilka subjekts- och 

objektpositioner som framträder i debatterna. Vilka röster det är som hörs och hur 

omnämns de olika aktörerna?  

 

Debatterna har i vår studie analyserats med diskursanalytisk teori och metod. 

Genom att urskilja och analysera de olika röster som framträder i debatterna och 

deras sätt att tala om varandra och att redogöra för dessa diskursiva formationer och 

hur de framställer biblioteken och bibliotekariernas urvalsarbete med kontroversiellt 

material så kan vi lättare förstå vilka föreställningar det är som formas och 

framträder i samhället.  

 

1.1 Medias makt och betydelse 
Vi har valt att skriva om mediernas makt och dess betydelse för att understryka att 

varje röst som uttrycker sig i debatterna inte kan uttrycka sig på samma villkor. Det 
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är av den anledningen viktigt att ha mediernas makt i åtanke när man läser vår 

analys eftersom debatterna utspelar sig i olika medier. 

En teori som berör journalistiken och mediernas makt över människor är 

dagordningsteorin (Strömbäck, 2000, s. 8–9). Dagordningsteorin har studerats inom 

medieforskningen under en längre tid och innebär att medier har makt och 

inflytande att påverka vad människor anser är viktiga frågor. (Strömbäck, 2000, s. 

150) Det finns tre olika dagordningar som samspelar med varandra: 

allmänhetens/medborgarnas dagordning, mediernas dagordning och den politiska 

dagordningen och man har kunnat slå fast vid att mediernas dagordning påverkar 

allmänhetens dagordning. Det betyder att de frågor som medierna uppmärksammar 

är sådana som människor bedömer vara viktiga samhällsproblem som kräver åsikter 

(Strömbäck, 2000, s. 8–9) Medierna har emellertid inte makt över våra åsikter 

snarare över vad vi har åsikter om (Strömbäck, 2000 s. 150) Strömbäck lyfter fram 

mediernas omfattande makt över människors tankar vilket är ett resultat av en 

omedvetenhet hos människor. Människor som tar del av mediernas innehåll är inte 

medvetna om hur medierna kan påverka de egna tankarna. Samtidigt som man 

överskattar mediernas makt över andra människor tenderar man att underskatta 

mediernas makt över sig själv. (Strömbäck, 2000, s. 254–255) Om 

dagordningsteorin handlar om vad som befinner sig på dagordningen fokuserar 

gestaltningsteorin på hur sakfrågorna framställs eller uppfattas. När medierna 

synliggör ett samhällsproblem handlar det inte bara om vilka argument som lyfts 

fram. Det handlar istället om den journalistiska infallsvinkel, det vill säga vilka 

källor som får uttala sig, vilka fakta som hänvisas till samt hur värdeladdade ord 

används. I en experimentell gestaltningsstudie med utgångspunkt i 

nyhetsrapporteringen om en kontroversiell politisk manifestation kunde forskarna 

urskilja två gestaltningar: yttrandefrihetsgestaltning och en allmän ordning-

gestaltning (Nelson et al. 1997 refererad i Karlsson & Strömbäck, 2015). Forskarna 

konstaterade att människors tolerans för att låta kontroversiella grupper arrangera 

offentliga manifestationer beror på hur medierna väljer att gestalta frågan. Frågan 

kan antingen lyftas fram med ett fokus på rätten för medborgare att fritt yttra sina 

åsikter i ett demokratiskt samhälle eller så lyfts frågan fram med ett fokus på hur 

manifestationen kan påverka den allmänna ordningen i samhället (Karlsson & 

Strömbäck, 2015, s. 363). 

 

När det kommer till medieetiken så berättar Karlsson och Strömbäck (2015, s. 117) 

att teorin om mediernas samhällsansvar har kritiserats för att vara allt för 

etablissemangsinriktat och för att de inte tar itu med och redogör för dem 

strukturella problemen som finns i mediernas sätt att rapportera om makt och 

orättvisor. 

 

1.2  Lagar och styrdokument 
Vi har valt att redogöra för de lagar och riktlinjer som omfattar folkbiblioteket, då 

en stor del av utsagorna i debatterna hänvisar till dessa. Dessa utgörs av 

bibliotekslagen, IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet, UNESCO:s 

folkbiblioteksmanifest och folkbiblioteksutredningen. 
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1.2.1 Bibliotekslag (2013:801)  

I denna lag finns bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet och omfattar all 

offentlig biblioteksverksamhet. I lagen ges följande riktlinjer som berör 

folkbibliotekens demokratiska uppdrag hanteringen av material: 

 

2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det 

demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 

kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. 

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens 

ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning 

samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas 

tillgänglig för alla. (För det demokratiska samhällets utveckling, 2015, s. 7) 

 

6 § Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara 

tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. 

Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och 

kvalitet.” (För det demokratiska samhällets utveckling, 2015, s. 17) 

 

I rapporten För det demokratiska samhällets utveckling som Svensk 

Biblioteksförening publicerat har man för avsikt att sammanfatta motiven till den 

nya bibliotekslagen som trädde i kraft 1 januari 2014. Syftet är att lyfta fram vad 

riksdag och regering velat uppnå med den nya lagen och tydliggöra vad den handlar 

om. Bibliotekslagen (2013:801) ligger till grund för biblioteksverksamheten i hela 

landet. I bibliotekslagen understryks bibliotekens betydelse för det demokratiska 

samhällets utveckling samt deras grundläggande roll de spelar för 

kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Bibliotekslagen knyts på så sätt an till 

hur bibliotekens grundläggande uppdrag uttrycks i till exempel IFLA och Unesco:s 

biblioteksmanifest. (2015, s. 3) I bibliotekslagen framkommer det bland annat att 

biblioteken ska vara neutrala i förhållande till det som tillhandahålls och understödja 

fritt meningsutbyte. Vidare innebär bestämmelsen att biblioteken ska präglas av en 

öppenhet och stå fri från censur. (2015, s. 8) Det slås även fast att folkbiblioteks 

utbud ska vara allsidigt vilket även betyder att utbudet av medier och tjänster inte 

får styras av ideologiska eller religiösa påtryckningar. Regeringen betonar särskilt 

vikten av att olika åsikter ska ges utrymme så att användarna på egen hand kan bilda 

sig en uppfattning om omdiskuterade frågor. Kvalitet är också något som står med i 

bibliotekslagen och som innebär att folkbiblioteken ska göra ett aktivt urval baserat 

på kvalitetskriterier när de planerar inköp, upphandlar tjänster eller genomför 

gallring av bestånden (2015, s. 18) 

1.2.2 IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet 

1949 framställde UNESCO tillsammans med IFLA ett folkbiblioteksmanifest. Deras 

avsikt var att tillhandahålla fri tillgång till kunskap och information i hela världen 

genom att bygga upp allmänna bibliotek. IFLA har sedan dess tillsammans med 

nationella biblioteksföreningar fortsatt att utveckla manifest för att tydliggöra de 

principer och värdegrunder bibliotekens verksamhet bygger på. De lyfter bland 

annat fram bibliotekens betydelse för mänskliga rättigheter, samhällsutveckling och 

bildning och demokrati. IFLA har också utarbetat etiska regler för bibliotekarier och 
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informationsspecialister samt antagit en lista med förklaring om bibliotek och 

intellektuell frihet (Bibliotekens internationella manifest, 2014. s. 3). Här följer ett 

kort utdrag ur den listan som är relevant för vårt arbete: 

 

• Bibliotek bidrar till vidmakthållandet och utvecklingen av den intellektuella 

friheten och hjälper till att trygga grundläggande demokratiska värden och 

allmänna mänskliga rättigheter. 

 

• Bibliotek har ett ansvar för att både garantera och underlätta tillgången till 

uttryck för kunskap och intellektuell aktivitet. Därför skall bibliotek 

anskaffa, bevara och göra tillgänglig en så rik mångfald av material som 

möjligt för att avspegla samhällets pluralism och skiljaktigheter. 

 

• Bibliotek skall anskaffa, organisera och förmedla information fritt och 

motsätta sig varje form för censur. 

 

• Bibliotek skall säkerställa att urvalet av och tillgången till material och 

tjänster styrs av yrkesmässiga överväganden och inte av politiska, moraliska 

och religiösa åsikter. 

 

• Bibliotek skall ställa material, hjälpmedel och tjänster till förfogande för 

alla användare på lika villkor. Det får inte förekomma någon form av 

diskriminering på grund av ras, tro, kön, ålder eller annan orsak. 

(Bibliotekens internationella manifest, 2014, s. 76)  

1.2.3 UNESCO:s folkbiblioteksmanifest (1994)  

Tillsammans med IFLA har UNESCO (United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization) författat ett folkbiblioteksmanifest i syfte att främja fri 

tillgång till information och kunskap. Manifestet omfattar följande formuleringar 

med anknytning till beståndshantering: 

Samlingar och tjänster skall omfatta alla slag av lämpliga medier, förmedlade 

genom modern teknologi såväl som traditionellt material. Kvalitet samt 

anpassning till lokala förutsättningar och behov skall tjäna som grundläggande 

princip. Samlingarna skall spegla tidsanda och samhällsutveckling men skall 

också tjäna som minne för mänsklig stävan och fantasi. Folkbibliotekets 

samlingar och utbud av tjänster skall inte vara föremål för någon form av 

ideologisk, politisk eller religiös censur och inte heller för kommersiella 

påtryckningar (Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest, 2006, s. 

10–11) 

 

Utöver detta så har de sammanställt en lista över folkbibliotekens uppgifter. En av 

dessa är: 

Garantera medborgarna tillgång till alla slag av samhällsinformation (bibliotekens 

internationella manifest, 2014, s. 12) 
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1.2.4 Folkbiblioteksutredningen (SOU 1984:23)  

1979 fick dåvarande chefen för utbildningsdepartementet i uppgift att tillkalla en 

kommitté vars uppdrag skulle vara att utreda frågor rörande folkbibliotekens 

verksamhet. Utredningen fick namnet Folkbiblioteksutredningen som bland annat 

lyfter fram folkbibliotekens informationsuppgift: 

Folkbiblioteket har till uppgift att som neutral, samhällelig institution förmedla 

upplysningar och tankar inom alla områden till alla medborgare och att ge 

tillgång till alla typer av informationskällor. Mediebeståndet skall vara 

allsidigt. I kontroversiella frågor skall det försöka spegla motstridande 

intressen och åsikter, så att individen får möjlighet att själv bilda sig en 

uppfattning (SOU 1984:23, s. 43).  

1.3  Problemformulering 
Folkbiblioteken har sedan lång tid tillbaka brottats med problem beträffande 

hanteringen av material med kontroversiellt innehåll. Trots de lagar, manifest, styr- 

och policydokument som finns, så råder det splittrande uppfattningar bland 

biblioteksväsendet, samhällsdebattörer och makthavare om vad biblioteken 

egentligen är eller ska vara och på vilka grunder de anses få fatta beslut. För att 

skildra de olika perspektiv, meningar och uppfattningar som framträder i dessa 

debatter kan vi med hjälp av diskursanalys som metod förtydliga hur de förhåller sig 

till varandra och hur deltagarna i debatterna väljer att tillskriva och beteckna sig 

själva, andra och de begrepp som de begagnar sig av. Med hjälp av den 

informationen kan vi skapa oss en bild av hur debatterna konstruerar olika 

perspektiv som i sin tur formar hur biblioteken framträder i samhället. 

 

Vi vill med vår studie framställa de olika perspektiv som finns av folkbibliotek som 

verksamhet och deras urvalsarbete med anknytning till hantering av kontroversiella 

medier och hur de förhåller sig till varandra. Detta görs med hjälp av 

diskursanalytisk metod som används som analysverktyg av de olika inköpsdebatter 

som förts sedan 2016 och som omfattar hanteringen av Invandring och 

mörkläggning - en saklig rapport från en förryckt tid av Karl-Olov Arnstberg, 

Muhammeds flickor: våld, mord och våldtäkter i Islams hus av Lars Hildegard, 

Världsmästarna: När Sverige blev mångkulturellt av pseudonym Julia Caesar, 

Massutmaning av Tino Sanandaji och tidskriften Nya tider. Vi vill också redogöra 

för de mest centrala begrepp och föreställningar som de olika diskurserna begagnar 

sig av och ger uttryck för, och vilka betydelser dessa tillskrivs. Genom att skildra 

dessa diskurser kan vi jämföra och skapa oss en bild av hur folkbiblioteket uppfattas 

samt hur urvalsarbetet porträtteras och tolkas i det branschspecifika och i det 

offentliga samtalet. 

 

När vi använder begreppen bibliotek och bibliotekarier så åsyftas folkbibliotek och 

folkbibliotekarier. 

1.4 Syfte och frågeställning 
Syftet med vår studie är att med hjälp av diskursanalytisk teori och metod som 

verktyg undersöka, urskilja och synliggöra de olika perspektiv och föreställningar 
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som framträder i debatterna om bibliotekens urvalsarbete med kontroversiellt 

material. Vi vill se hur biblioteken och urvalsarbete framställs, vilka centrala 

begrepp och formuleringar som används i debatterna och vilka betydelser som läggs 

i dessa.  Vi vill även undersöka vilka det är som får utrymme i debatterna och som 

därmed har inflytande på den verklighetsbild som konstrueras och sprids i det 

offentliga samtalet. 

 

Våra frågeställningar är:   

 

• Vilka diskurser framträder i debatterna om urvalsarbete och kontroversiellt 

material i biblioteken? 

 

• Vilka föreställningar framträder om folkbiblioteket som verksamhet och 

urvalsarbete i debatterna? 

 

• Vilka centrala begrepp och argument används i debatterna, och vilka 

betydelser tillskrivs dem? 

 

• Vilka subjektspositioner finns? Vilka röster gör sig hörda i debatterna?  

1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa vår empiri till publiceringar i svensk press, på nyhetssidor 

och i branschspecifika publikationer och hemsidor i vilka debatter förts om 

urvalsarbete med kontroversiellt material på biblioteken 2016–2018. Vi har valt att 

avgränsa oss specifikt till de inlägg med anknytning till hanteringen av Invandring 

och mörkläggning - en saklig rapport från en förryckt tid av Karl-Olov Arnstberg, 

Muhammeds flickor: våld, mord och våldtäkter i Islams hus av Lars Hedegaard, 

Världsmästarna: När Sverige blev mångkulturellt av pseudonym Julia Caesar, 

Massutmaning av Tino Sanandaji och tidskriften Nya tider. Vi har valt att göra detta 

för att få en redogörelse av de diskursiva formationer som framträder i debatterna 

om hanteringen av dessa medier inom den givna tidsrymden. Utöver detta omfattar 

publiceringarna reaktioner och kommentarer från journalister, personer inom 

professionen, politiker och andra personer från olika håll på den politiska kartan. 

Således representeras en mängd olika röster vilket ger oss en presentabel 

lägesbeskrivning av de diskursiva formationerna som framträder i det 

branschspecifika och det offentliga samtalet. På så vis kan undersökningen bidra till 

en förbättrad insikt om hur och av vilka föreställningar om bibliotek och 

urvalsarbete förmedlas i vår samtid. 

 

Relevansen av att genomföra en analys av ett sådant material är att vi kan lyfta fram 

och urskilja röster, föreställningar och betydelser som förekommer och sprids i 

bland annat det offentliga samtalet, och som därmed har ett starkt inflytande på den 

verklighetsbild som sprids av biblioteken och urvalsarbete i samhället. Det kan 

dessutom vara betydelsefullt för professionen att se vilka föreställningar som sprider 

sig och hur de skiljer sig från varandra, både inom professionen och i det offentliga 

samtalet.   
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Vi har valt att avgränsa vårat empiriska material till etablerade tidningar och 

hemsidor för att på så vis komma åt det offentliga samtalet som allmänheten har 

kunnat ta del av. Samtidigt vill vi också ha med de uttalanden, publiceringar och 

bidrag till debatterna som publicerats av branschspecifika organisationer och medier 

för att på så vis få med väsentliga röster och föreställningar som inte sällan är 

underrepresenterade i det offentliga samtalet. Genom att göra på det här viset kan vi 

lyfta fram och jämföra hur de olika föreställningarna skiljer sig åt samt vilka 

argument som används och vilka betydelser de olika deltagarna tillskriver vissa 

fenomen och tecken.  

 

Debatter har även förts i olika forum och på andra sociala plattformar, men vi har 

valt att avgränsa oss till de publikationer där subjekten och författarnas identiteter 

och positioner framgår tydligt. Med den motiveringen anser vi avgränsningarna för 

vårat empiriska material vara representativt för de frågeställningar vi besvarar och 

de diskurser vi redogör för. 

1.6 Disposition 
I avsnittet Inledning har vi ringat in och sammanfattat de delar av inköpsdebatterna 

vi tänkt problematisera i denna uppsats. 

 

I avsnittet Tidigare forskning sammanfattar och beskriver vi tidigare forskning och 

verk som berör ämnena inköp, urval, censur och yttrandefrihet, och som sätter 

uppsatsen i ett forskningsmässigt sammanhang och bakgrund. Vi har även valt att ta 

med de lagar, policys och manifest som berör folkbibliotekens uppdrag samt 

hantering och inköp av material eftersom de inte sällan refereras till i debatterna.  

 

I avsnittet Teori och metod ger vi en beskrivning av det teoretiska perspektiv och 

den metod vi har valt att begagna oss av i vårat arbete. Vi har använt oss av 

diskursanalysen, som omfattar både teori och metod. I avsnittet har vi valt att 

använda oss av Laclaus och Mouffes diskursteori. Vi beskriver dess centralaste 

resonemang och väsentligaste komponenter samt sammanställer en lista över 

förklaringar av de begrepp som Laclau och Mouffe utarbetat för sin metod. Här 

tillkommer också en beskrivning av vårt övergripande tillvägagångssätt. 

 

I avsnittet Material och urval redogör vi för det material vi har valt i form av 

artiklar och andra publikationer. Vi förklarar och motiverar varför vi har valt att 

använda oss av våra källor, varför vi avgränsar oss till vissa medier och tid, och hur 

materialet tjänar arbetets frågeställningar och syften. 

 

I avsnittet Analys beskriver vi de olika diskurser som är närvarande i 

inköpsdebatterna. Vi analyserar och redogör för diskursernas olika och 

gemensamma föreställningar, begrepp och debatternas subjektspositioner. 

 

I avsnittet Diskussion och slutsats, sammanfattar vi resultatet av vår analys och ger 

förslag till framtida och alternativ forskning.  
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2 Tidigare forskning  

I detta avsnitt kommer vi presentera litteratur, undersökningar, tidigare forskning 

och andra publikationer som har anknytning till vår undersökning. Genom att göra 

det så sätter vi vår undersökning i en kontext som breddar förståelsen för vårat ämne 

och vår undersökning samtidigt som vi mot bakgrund av det tidigare publicerade 

materialet hittar stoff för reflektion och diskussion. Vi har valt att dela in 

litteraturgenomgången i tre avsnitt. I det första avsnittet redogörs den litteratur som 

berör bibliotekens bestånd, inköp och urval. I det andra avsnittet presenterar vi 

tidigare diskursanalytiska studier som undersöker föreställningar om folkbibliotek 

och användare i biblioteksrelaterade debatter. I det tredje avsnittet redovisas 

litteratur som berör yttrandefrihet och censur på bibliotek. 

2.1 Inköp och urval 
Rasmus Fleischer (2011) skriver om det transparenta biblioteket och behovet av att 

biblioteken spelar med öppna kort. Han anser att riktlinjerna för bibliotekens 

verksamhet, så som inköps- och verksamhetsplaner samt budget ska vara fritt 

tillgängliga för allmänheten. Vidare menar han att det även ska framgå vem som har 

beslutat vad samt att en fullständig öppenhet appliceras på samarbete med 

kommersiella företag. Han förespråkar även för en öppenhet när det kommer till 

inköpslistor där det ska framgå vilka böcker som köpts in varje månad samt om 

biblioteket har gjort ett självständigt val eller använt sig av en profiltjänst. Om 

biblioteken köper in via profiler ska innehållet i dessa profiler publiceras av 

biblioteket. Han anser bland annat att alla exempelvis ska kunna ta del av Adlibris 

rankning av böcker i sex klasser i den utsträckning som denna rankning bidrar till att 

styra bibliotekens inköp. Vidare menar han att biblioteken fortsatt kan göra inköp 

från profiltjänster, men bara om leverantörer tillåter öppenhet. Transparensen får då 

som sidoeffekt att bibliotekarierna återfår kontrollen över bibliotekens urval. 

Fleischer (2011) argumenterar även för en öppen gallring. Han ger som förslag att 

biblioteken ska publicera listor i förväg där det framgår vilka böcker som ska gallras 

härnäst. Skälen till varför biblioteken väljer att gallra en bok ska framgå, till 

exempel att ingen lånat boken på ett visst antal år. På så sätt kan låntagarna 

“stödlåna” en bok så att biblioteken behåller den samtidigt som det ökar låntagarens 

känsla av deltagande (Fleischer, 2011, s. 42–47). 

 

Susanna Broms (2017) tar upp bibliotekens samlingar i Biblioteket och juridiken. 

Författaren menar att biblioteken själva bestämmer över hur de vill disponera och 

tillhandahålla sina samlingar. Detta fastställs även i tryckfrihetsförordningen 2 kap. 

11 § första stycket 3 där det framgår att bibliotekens samlingar inte är allmänna 

handlingar. Följderna av dessa bestämmelser innebär att biblioteken själva 

bestämmer vilka böcker som köps in och lånas ut. Vidare fastställs att ingen kan 

kräva att biblioteken tar bort böcker ur sina samlingar samt slutar låna ut dem. 

Kvalitetsbrist är många gånger en anledning till varför ett bibliotek väljer att inte 

köpa in eller fjärrlåna en bok. Justitieombudsmannen (JO) beslutade i ett ärende 

(ärendenummer: 4338–1996) 1998 att fjärrlån betraktas som tillfälliga förvärv och 

att det därmed finns en koppling mellan ett biblioteks inköpsrutiner och deras 

fjärrlåneprincip. Det vill säga en bok som inte köpts in på grund av etiska skäl ska 
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inte heller kunna fjärrlånas (Broms, 2017, s. 33). 

 

I Strategisk medieplanering för folkbibliotek tar Höglund & Klingberg (2001) upp 

folkbibliotekens urvalsarbete. De anser att folkbibliotekets bestånd i första hand ska 

bygga på idén om att alla medborgare ska ha tillgång till bildning och utbildning. 

Vidare menar de att den lättåtkomliga massmarknadslitteraturen ska ge plats åt 

samhälls-, naturvetenskaplig och teknisk litteratur. Litteratur som kan vara svår att 

få tag på och allt som tillför ny information och kunskap ska prioriteras. (Höglund 

& Klingberg, 2001, s. 36–37). Folkbibliotekens utmaning ligger i att försöka 

tillfredsställa medborgarnas önskemål samtidigt som man tar verksamhetens mål i 

beaktande. Vidare menar de att varje bibliotek bör utgå från sin kärna i 

verksamheten när de gör ett urval och därför ska exkludering av vissa titlar inte ses 

som ett uttryck för censur. Det viktiga är inte vilka böcker man väljer bort utan vilka 

böcker man väljer att köpa (Höglund & Klingberg, 2001, s. 38). 

 

Maria Simonsson (2013) har i kandidatuppsatsen ”Biblioteken kan inte hålla på att 

rensa ut” med diskursiv ansats undersökt vad olika röster i Tintindebatten säger om 

synen på den konstnärliga friheten och folkbibliotekens urvalsarbete i Sverige under 

den period som uppsatsen skrevs. Debatten handlade om förflyttningen av 

Tintinalbum från ungdomsavdelningen Tiotretton till vuxenavdelningen. Hon kunde 

urskilja två huvuddiskurser i Tintindebatten som hon valt att kalla 

Informationsfrihetsdiskursen och Urvalsdiskursen. De olika diskurserna valde att, i 

likhet med vår undersökning, begagna sig av liknande begrepp och argument för att 

beskriva beslut och fenomen ur sina perspektiv.  

 

Åsa Söderlind och Gullvor Elf (2014) fick i uppdrag av Svensk Biblioteksförening 

att kartlägga hur mediestrategiskt arbete ser ut inom olika bibliotekstyper (Söderlind 

& Elf, 2014, s. 7). Studien utgörs av 65 medieplaner och 21 kvalitativa intervjuer 

med bibliotekarier inom olika bibliotekstyper. Studien visade att det upprepade 

gånger i medieplanerna fanns skrivningar om vad biblioteken inte ska köpa in, t.ex. 

rasism, partipolitiskt material, pornografiskt innehåll, spekulativt våld, trots att detta 

inte framkommer i manifesten (Söderlind & Elf, 2014, s. 44). I de policy- och 

styrdokument som analyserades förekom ofta formuleringar om att mediebeståndet 

ska stödja demokrati, yttrandefrihet och informationsfrihet samt att bibliotekets 

verksamhet grundar sig på demokratiska värderingar (Söderlind & Elf, 2014, s.46) 

Analysen av medieplaner samt intervjuerna visade även på en komplicerad relation 

mellan folkbiblioteken och de normerande biblioteksdokumenten. Dock ligger de 

mest kända manifesten (folk-och skolbiblioteksmanifestet, FN:s förklaringar) till 

grund för de formuleringar som förekommer i folkbibliotekens medieplaner 

(Strömbäck & Elf, 2014, s. 117). I sin slutsats diskuterar författarna konflikten 

mellan synen på bibliotek som en plats där alla ska kunna ta del av allt material för 

att själva bilda sig en uppfattning och ställningstagandet att säga nej till 

främlingsfientligt eller diskriminerande material utifrån bibliotekets demokratiska 

uppdrag: 

Man kan försöka följa en princip om att i huvudsak säga ja och inte nej och låta 

lagstiftning utgöra en gräns, att kompromissa mellan ja och nej genom att 
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fjärrlåna, köpa in enstaka exemplar, magasinera mediet eller låta den försvinna 

i glömska och inte ersättas, alternativ att ta ett samtal med låntagaren om en 

viss titel, vilket till exempel naturligt sker på skolbibliotek. 

Samtidigt som de framhåller att bibliotekarierna kan framstå som vaga i sitt 

ställningstagande betonar de att kompromisser kanske är det enda rätta i situationer 

där motstridiga mål och värden förekommer i biblioteksarbetet (Söderlind & Elf, 

2014, s. 116–117). 

 

I Folkets bibliotek? : texter i urval 1994-2012 ställer sig Joacim Hansson (2012) 

kritiskt till att bibliotekens inköpspolicy blivit alltmer användarstyrt och 

kommersialiserat. Han menar att användarna är de mest överskattade aktörerna 

kring folkbiblioteken idag och att folkbibliotekens fokus på användarna är 

missriktad. Bibliotekens förhållande till sina användare har förändrats med åren, 

från att ha betraktats som myndiga medborgare ses nu användarna som 

konsumenter. Bibliotekens samhällsroll har börjat ifrågasättas allt oftare och även 

om de fortfarande är en populär institution tvingas de alltmer att konkurrera med 

andra aktörer än de demokratiska som skaffar sig ett allt större inflytande i 

samhället. Följden av detta blir att biblioteken är tvungna att hitta andra sätt att 

anpassa sig till användarna. Detta har bidragit till att användarna bjudits in till 

bibliotekens kataloger där de får möjlighet att påverka beståndet. Hansson menar att 

när användare, förlag och stora nätbokhandlare får ett allt större inflytande över 

urvalet minskar bibliotekens makt över beståndet och därmed deras förmåga att 

verka som ett alternativt mot masskulturen och underhållningsbranschen. Ett sätt att 

stoppa denna utveckling är att sluta ställa sig in hos användarna och istället ägna sig 

åt seriösa samhällsanalyser som placerar biblioteken i sammanhang som går långt 

utöver de enskilda användarnas sannolika behov. Hansson (2012) menar dock att 

biblioteken satt sig i en situation som är svår att ta sig ur eftersom de är i händerna 

på okunniga politiker och starka kommersiella intressen som bidrar till bilden av 

användarna som konsumenter och inte medborgare. Vidare skriver Hansson (2012) 

att bibliotekens uppdrag inte är att tillfredsställa konsumenter utan att bidra till ett 

starkt, demokratiskt lokalsamhälle (Hansson, 2012, s. 163–165). 

2.2 Diskursanalys inom biblioteks-och informationsvetenskap 
I avhandlingen ”Det föreställda folkbiblioteket” undersöker Åse Hedemark (2009) 

föreställningar och diskurser om folkbiblioteket som framställs i TV, radio och 

dagspress från år 1970 till 2006. Hennes teoretiska och metodologiska 

tillvägagångssätt utgörs av en diskursanalys. Hon har studerat tre diskurser: den 

bokliga diskursen, den informationsförmedlande diskursen och 

allaktivitetsdiskursen. Inom den bokliga diskursen har biblioteket en roll som 

bevarare, det vill säga utsagorna anser att bibliotekets uppdrag är att bevara 

samhällets minnen och historia. När det kommer till användare ser företrädarna för 

den bokliga diskursen biblioteken som en fostrande och bildande institution i 

förhållande till användarna. Användarna ses också i den här diskursen som 

omedvetna där bibliotekens uppdrag är att hjälpa användaren att hitta “rätt” 

litteratur. Enligt allaktivitetsdiskursen ska biblioteken inte bara ägna sig åt 

förmedling av böcker utan även debatter, politiska utställningar och teater. I denna 

diskurs har biblioteket en roll som uppsökande vilket innebär att det inte bara är 
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användarna som ska söka sig till biblioteket utan att biblioteket ska söka sig till 

användarna. Inom den informationsförmedlande diskursen anser man att biblioteken 

inte bara ska tillhandahålla böcker utan även andra medieformat. Inom denna 

diskurs tar man fasta på teknik och nya medieformat som ses som en viktig del när 

det kommer till att utveckla bibliotekens verksamhet. Till skillnad från den bokliga 

diskursen där det är ett stort fokus på skönlitteraturen och vad användaren borde 

läsa fokuserar denna diskurs på individens personliga utveckling. Vad som urskiljer 

denna diskurs mot de tidigare diskurserna är att bibliotekens verksamhet bör utgå 

från användarna och deras önskemål (Hedemark, 2009, s. 150–152).   

 

Åse Hedemark och Jenny Hedman (2002) undersöker i sin magisteruppsats ”Vad 

sägs om användare?” folkbibliotekens användardiskurser. Detta gör dem genom att 

studera hur användare kategoriseras och hur användaridentiteter framställs i tre 

bibliotekstidskrifter. Resultatet av analysen visade på fyra olika användardiskurser.  

Huvuddragen inom folkbildningsdiskursen är demokrati, rättvisa och att alla ska ha 

rätt till bildning. I den här diskursen talar man om användaren som en del i ett 

samhälleligt kollektiv snarare än en individ. Den pedagogiska diskursen strävar 

efter att bilda självgående användare. I den informationsteknologiska diskursen 

omtalas användare som nyfikna och teknikintresserade samtidigt som praktiska 

erfarenheter vittnar om störande unga användare. I den marknadsekonomiska 

diskursen läggs tonvikten på tillgång och efterfrågan och där användaren ses som en 

kund vars önskemål bör styra folkbibliotekets service (Hedemark & Hedman, 2002, 

s. 55). 

En stor inspiration till vår egen uppsats har Julia McDowells (2016) masteruppsats 

”Högljudda och tystade ungdomsgäng – en diskursiv ansats av debatten om stökiga 

bibliotek” varit. Anledningen till detta är tillämpningen av diskursanalys som metod 

och teori på ett ämne som inte ligger långt från vårt. Hon har med hjälp av en 

diskursanalys undersökt vilka föreställningar om bibliotek som framkommer i den 

offentliga debatten om stök på biblioteken samt vilka som får utrymme att uttala sig. 

Debatten handlade om stök och våld på bibliotek runt om i Sverige som tvingade 

många bibliotek att vidta åtgärder, såsom begränsade öppettider och anställa 

ordningsvakter. Ur analysen framkom två föreställningar om biblioteken i debatten, 

tysthetsdiskursen och öppenhetsdiskursen. Anhängarna i tysthetsdiskursen ville ha 

ett tyst bibliotek som är tillägnat besökare som vill låna, studera och läsa. 

Anhängarna i öppenhetsdiskursen menade däremot att biblioteket bör vara en öppen 

plats som inte enbart erbjuder böcker utan även andra tjänster och aktiviteter och 

som inte utesluter vissa grupper. 

I kandidatuppsatsen ”Strategisk medieplanering och yttrandefrihet på folkbibliotek” 

undersöker Lars Bilting och Carl Holmudd (2015) olika föreställningar i 

biblioteksrelaterad debatt gällande folkbibliotekets verksamhet i förhållande till 

yttrandefrihet och strategisk medieplanering mellan 2012–2015. Diskursanalysen de 

valt att använda är Laclaus och Mouffes diskursteori. Bilting och Holmudd kunde 

urskilja tre diskurser kring yttrandefrihet och strategisk medieplanering. Dessa är: 

den frihetliga diskursen, professionsdiskursen och den reflexiva diskursen. 

Huvuddragen i den första diskursen är användarens rätt till information, fri 
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åsiktsbildning och efterfrågan. Utsagorna i professionsdiskursen betonar starkt 

vikten av urvalsarbetet samt de “professionella överväganden” som ska styra arbetet 

av tjänster och medier. Den reflexiva diskursen lyfter fram bibliotekens arbete för 

mänskliga rättigheter och menar att medier som kränker dessa rättigheter inte bör 

finnas i bibliotekens bestånd. Bilting och Holmudd (2015) konstaterar i sin slutsats 

att det finns ett behov av mer distinkta riktlinjer när det kommer till frågor som 

berör yttrandefrihet och medieplanering.  

Frida Carlgren och Charlotta Ekman (2010) har skrivit masteruppsatsen ”Det 

älskade biblioteket En diskursanalys av debatten kring Malmö stadsbiblioteks 

visioner” där de undersöker vilka föreställningar om folkbiblioteket som 

förekommer i biblioteksdebatten i Sydsvenskan under hösten 2009 samt 

strategidokumentet The Darling Library in the World. Debatten handlade till en 

början om gallring på Malmö Stadsbibliotek men kom sedan även att beröra frågor 

kring vad ett folkbibliotek egentligen är. De kunde urskilja två diskurser som de valt 

att kalla bevarandediskursen och förändringsdiskursen. I den förstnämnda är synen 

på biblioteksgreppet som något fast där biblioteken ska hålla fast vid sin 

traditionella roll och värna om det demokratiska uppdraget. I den senare är synen på 

biblioteksgreppet som något flytande där biblioteken är tvungna att anpassa sig efter 

det omgivande samhället. 

2.3 Yttrandefrihet och censur 
I Yttrandefrihet och Tryckfrihet handbok för journalister lyfter Anders R. Olsson 

(2012) fram tre av de fyra grundlagarna som berör yttrandefrihet. Dessa tre är 

regeringsformen (RF), tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen 

(YGL). RF behandlar bland annat grundläggande fri-och rättigheter så som 

yttrandefrihet och informationsfrihet. Yttrandefrihet betyder att man har rätt till att 

”uttrycka tankar, åsikter och känslor” i vilken form som helst. Med 

informationsfrihet menas rätten att ta del av andras yttranden (Olsson, 2012, s. 23). I 

RF:s andra kapitel framgår de intressen som tillåts motivera inskränkningar i 

yttrande- och informationsfriheten. Det är intresset att skydda “rikets säkerhet, 

folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskilds anseende, privatlivets 

helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott” (Olsson, 2012.s. 24). TF har 

varit aktuellt ända sedan tidigt 1800-tal och ger medborgarna rätt att i skrift ”yttra 

sina tankar och åsikter, offentliggöra allmänna handlingar samt meddela uppgifter 

och underrättelser i vad ämne som helst” (TF 1 kap.1 §) Allt som publicerats i tryckt 

skrift skyddas dock inte av TF utan polisen har rätt att ingripa om det finns 

misstankar om brott (Olsson, 2012, s. 26). Sammanfattningsvis är TF en lag som 

fastställer när och hur staten får ingripa mot medborgare som kommunicerar via 

tryckt skrift samt hur långt informationsfriheten sträcker sig (Olsson, 2012, s. 28). 

1992 utökades TF med yttrandefrihetsgrundlagen. Skillnaden mellan TF och YGL 

är att den senare ger staten större möjligheter att ingripa mot medborgare samt att 

YGL säkrar yttrandefriheten i medier som inte är den tryckta skriften. YGL ger 

medborgarna rätten att yttra sig obehindrat i ”ljudradio, television och vissa 

liknande överföringar, offentliga uppspelningar ur en databas samt filmer, 

videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar” (Olsson, 2012, s. 

29). 
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I ”Covert censorship in libraries” lyfter Kim Moody (2004) fram bibliotekens 

utövning av självcensur. Även de bibliotekarier som är emot censur av bibliotekens 

bestånd kan undermedvetet bedriva censur. Bibliotekariernas egna åsikter är inte 

alltid anledningen till varför de väljer att censurera deras bestånd. Moody (2004) 

menar att yttre påtryckningar, t.ex. lokala samhällets normer, är en medverkande 

kraft till självcensur på biblioteken. Lee (1998, refererad i Moody, 2004) menar att 

målet med dessa lokala normer är att plocka bort sådant som kan komma att kränka 

någon ur bibliotekens samlingar. Moody (2004) anser att om en sida i en debatt får 

representeras i bibliotekens samlingar ska också den andra sidan i debatten få göra 

det. Samtidigt lyfter hon fram att kontroversiella medier är en stor utmaning för 

bibliotekarierna i deras urvalsarbete. Vidare skriver hon att det är vanligt att 

kontroversiella medier endast finns tillgängligt hos extrem-organisationer, något 

som kan utsätta bibliotekarier för fara när de köper in dessa böcker. Moody (2004) 

ger avslutningsvis råd kring specifika områden där bibliotekarier måste vara extra 

uppmärksam när det kommer till dold censur, exempelvis gallring, exkludering av 

självständigt publicerat material samt märkning av kontroversiellt material (Moody, 

2004, s. 138–145). 
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3 Teori  

I det här avsnittet kommer vi att ge en kortfattad redogörelse av diskursanalys för att 

sedan beskriva Laclaus och Mouffes diskursteori. 

3.1 Diskursanalys 
Diskursanalys omfattar både teori och metod där fokuset ligger på språkliga uttryck 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 10). Inom diskursanalys undersöker man 

kommunikation, både det som sagts och skrivits, för att granska uttalanden samt 

vilka sociala konsekvenser som olika diskursiva framställningar av verkligheten får 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 28). Med hjälp av språket formas 

verkligheten (Bergström, G. & Boréus, K, 2012. s. 354). Den strukturalistiska och 

poststrukturalistiska språkfilosofin, som de diskursanalytiska angreppssätten bygger 

på, hävdar att språket är nyckeln till verkligheten (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000, s.15). Genom språket frambringar vi representationer av verkligheten och det 

är dessa representationer som bidrar till att skapa den. Den fysiska världen existerar 

utan tvivel men får bara betydelse genom diskurs (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000, s. 15). 

 

Bergström och Boréus (2012) nämner tre inriktningar inom diskursanalysen i 

Textens mening och makt. Den första inriktningen företräds av den franska 

poststrukturalistiska teorin och förknippas ofta med Foucault. Den andra 

inriktningen representeras av anglosaxarna Laclau och Mouffe medan den tredje 

inriktningen representeras av kritisk diskursanalys. (Bergström, G. & Boréus, K, 

2012, s. 358) Det finns flera olika angreppssätt till diskursanalys. Winther Jørgensen 

och Philips väljer att ta upp tre olika angreppssätt som alla grundar sig på en 

socialkonstruktionistisk syn. Laclau och Mouffes diskursteori, som vi valt att 

använda, är en av dessa angreppssätt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 11). 

Vivien Burrs (1995) sammanfattning av socialkonstruktivismen ger en generell bild 

av de filosofiska antaganden som ligger till grund för det flesta diskursanalytiska 

angreppssätt. Burr menar att de socialkonstruktionistiska angreppssätten är många 

och varierande och att det därför är svårt att ge en översikt som innefattar dem alla. 

Winther Jørgensen och Philips redogör i Diskursanalys som teori och metod Burrs 

(1995) 4 premisser som binder ihop fältet:  

 

• En kritisk inställning till självklar kunskap. 

Människans kunskap om världen kan inte direkt betraktas som objektiv sanning och 

tillgängliggörs för oss genom kategoriseringar. Diskursanalysen strävar inte efter att 

skildra någon slags objektiv verklighet, utan snarare hur den sociala verkligheten 

konstrueras via språket. 

 

• Historisk och kulturell specificitet. 

Människan är en historisk och kulturell varelse vars världsbild, perspektiv och 

kunskap är färgad av den kontext hon befinner sig i. 

 

• Samband mellan kunskap och sociala processer. 
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Sociala processer upprätthåller människans sätt att uppfatta världen. I social 

interaktion skapar vi vår verklighet och perspektiv och tvistar om dess autenticitet.  

 

• Samband mellan kunskap och social handling. 

I den sociala konstruktionen av kunskap och sanning så skapas former av bestämda 

världsbilder där vissa handlingar är normativa och andra uteslutna. Detta leder till 

påtagliga sociala konsekvenser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 12). 

3.2 Laclaus och Mouffes diskursteori  
Vi har valt att använda oss av Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes diskursteori 

som teori och metod när vi har arbetat med och analyserat vårt material.  

 

Laclaus och Mouffes teori är en sammanföring och bearbetning av två teoretiska 

traditioner; marxismen och strukturalismen/poststrukturalismen. Från den 

marxistiska traditionen begagnar de sig av tanken om det sociala och 

sammansmälter den med strukturalismens teori om betydelse, vilket resulterar i ett 

teoretiskt ramverk i vilket det sociala anses vara en process av mening- och 

betydelsebildning (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 32). 

 

Nyckelordet i Laclaus och Mouffes diskursteori är diskursiv kamp. Teorin utgår från 

poststrukturalismen i vilken det förklaras att diskursen konstruerar den sociala 

världen i definition, och att definitionen aldrig kan vara statisk på grund av språkets 

dynamiska natur (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 13). Ingen diskurs är sluten 

eller statisk, vilket betyder att betydelse aldrig kan häfta vid en viss definition, utan 

omformas i interaktion med andra diskurser. Olika diskurser företräder olika 

åskådningar och perspektiv i vilka man har ett fastlagt sätt att tala om och beskriva 

den sociala världen eller olika fenomen. Varje försök att konkret precisera och 

definiera betydelsen av något är möjlig, men inte nödvändig, och det är 

kontingensen och dessa upprepade fåfänga försök som ger en ingång till analysen 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 32). Dessa diskurser utkämpar en strid mot 

varandra för att låsa fast språkets betydelser efter sina egna sätt och definitioner av 

fenomen, samhälle och identiteter. Denna strid har Laclau och Mouffe valt att kalla 

för antagonism. När definitionen av en diskurs är omarbetad på så vis att den inte 

längre står i konflikt med en annan, så uppnås vad som av Laclau och Mouffe kallas 

hegemoni. Diskursteorin ska lyfta fram en förståelse av det sociala som en diskursiv 

konstruktion. Detta diskursteoretiska angreppssätt skiljer inte på icke-diskursiva och 

diskursiva sociala praktiker, vilket innebär alla sociala fenomen, såväl text, tal, 

institutioner, infrastruktur och ekonomi kan tolkas som olika typer av diskurs 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 26). 

 

En diskurs uppfattas således som en definition eller fixering av en betydelse i en 

särskild domän eller kontext (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 33). Alla tecken 

i en diskurs, det vill säga betydelsebärande uttryck, är moment och deras betydelse 

fastställs genom deras bestämda olikheter eller kopplingar till varandra vilken 

Laclau och Mouffe kallar för differential positions. Sammanfogar man moment med 

andra moment så får de betydelse. Till exempel kan man addera “mångfald” och 

“medmänsklighet” till “massinvandring” för att få en betydelse och “segregation” 
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och “belastning” för att få en helt annan. Detta kallas för en ekvivalenskedja. 

Element är flertydiga tecken, det vill säga tecken som inte fått någon fastställd 

betydelse. Element kan betyda olika saker i olika diskurser och förvandlas till 

moment när de fått en temporär fixering. En nodalpunkt är ett så kallat privilegierat 

tecken runt vilket moment eller element ordnas eller relateras till och får således 

sina definitioner. Genom att inringa en eller flera nodalpunkter så kan man se hur 

diskursen är organiserad. Andra relevanta så kallade knutpunktsbegrepp är 

mästersignifikanter som organiserar identiteter som till exempel “man”, och myter 

som organiserar ett socialt rum som till exempel “samhället” eller “väst”. (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 57). Vad dessa har gemensamt är att de på egen hand 

inte säger så mycket som sig själva innan de via ekvivalenskedjor ansluter sig till 

andra tecken som ger dem innehåll. Diskursen försöker alltså skapa en entydighet 

genom att motverka tecknens avvikande betydelser och möjligheter genom att 

omvandla element till moment och fastställa varje moments definition genom dess 

relation till andra tecken. Denna fixering eller fastställning går emellertid inte att 

forma till en totalitet och det finns alltid en möjlighet till omdaningar. De möjliga 

och avvikande betydelser som diskursen exkluderat kallar Laclau och Mouffe för 

det diskursiva fältet eller det konstitutiva yttre. Det diskursiva fältet innehåller alla 

de alternativa tolkningar och betydelser som tecken har i andra diskurser men som 

inte sammanfaller med de egna, vilka följaktligen utesluts. Diskursen i sin tur 

grundar sig i sitt förhållande till det diskursiva fältet som alltid hotar med att rubba 

entydigheten. Momenten är av denna anledning alltid potentiella element. Winther 

och Petersen ger ett exempel av hur det kan se ut: “Kroppen” är ett begrepp som 

bedöms som ett element då det finns flera sätta att uppfatta det på. Befinner man sig 

inom en särskild diskurs försöker man reducera begreppet genom att definiera det på 

ett bestämt och entydigt sätt för att på så vis reducera det till ett moment (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 35). För att ge tecken en mening så måste man sätta 

dem i relation till andra, vilket sker genom artikulation. Artikulation beskrivs som 

när en relation skapas mellan elementen så att deras identitet förändras. Eftersom 

ordet kropp är mångtydigt så förändras dess identitet beroende på hur man kopplar 

dess relation till andra ord. Kroppen inom den kristna diskursen är inte densamma 

som inom den medicinska. På så vis är begreppet kroppen både en nodalpunkt och 

ett element. Sådana begrepp som är öppna för många betydelser beroende på diskurs 

och som varje diskurs försöker tillskriva just sin betydelse åt kallas för flytande 

signifikanter. Winther Jørgensen och Petersen visar i sitt exempel att begreppet 

“kropp” är en nodalpunkt i den medicinska diskursen och en flytande signifikant i 

relationen mellan medicinsk diskurs och alternativa medicinska diskurser (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 35). 

 

Laclau och Mouffe har en subjektsuppfattning i vilken individerna försätts i 

bestämda positioner av diskurserna. Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 48) 

berättar att det i diskurser alltid finns vissa positioner som subjekten kan inta och 

som har vissa förväntningar på sig i dessa kontexter. Förväntningar om sociala 

koder och sådant som kan uppfattas som oskrivna regler för hur man för sig 

särskilda sammanhang. De är alltså subjektspositioner i en diskursiv struktur vilket 

betyder att subjektet bestäms utifrån diskurserna och i likhet med diskurserna så är 

de inte statiska (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 49). Med diskurserna, 
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berättar Winther Jørgensen och Phillips, avses att subjektet är fragmenterat och 

positioneras inte enbart på en plats av en diskurs. Winther Jørgensen och Phillips 

sammanfattar identitetsuppfattningen med följande punkter: 

 

• Subjektet är i grunden splittrat, det blir aldrig riktigt ”sig självt”.  

 

• Det får identitet genom att representeras diskursivt.  

 

• Identitet är således identifikation med en subjektsposition i en diskursiv 

struktur.  

 

• Diskursivt konstitueras identiteten genom ekvivalenskedjor, där tecknen 

sorteras och knyts ihop i kedjor; hurdan man är och hurdan man inte är. 

 

•  Identiteten är därmed alltid relationellt organiserad; man är något eftersom 

det finns något annat som man inte är.  

 

• Identiteten är föränderlig – precis som diskurserna är det. 

  

• Subjektet är fragmenterat eller decentrerat; det har flera identiteter alltefter 

vilka diskurser det ingår i.  

 

• Subjektet är överdeterminerat; det har principiellt alltid möjlighet att 

identifiera sig på olika sätt i en bestämd situation. En given identitet är 

därför kontingent: möjlig men inte nödvändig (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s. 51) 

 

Subjektspositionerna kan vara såväl individuella som kollektiva. När en 

subjektsposition är kollektiv så innebär det att en grupp individer samlas 

tillsammans bakom samma men det fordrar också att de representeras av enskilda 

subjekt, eftersom ett kollektiv inte kan föra sin talan. I vår debatt så får enskilda 

bibliotekarier representera biblioteken. Samtidigt tar andra deltagare i debatten sig 

friheter till att tala om andra grupper vilket per automatik gör dem till objekt. Risken 

med att representera eller tala om objekt kan resultera i felaktiga eller vinklade 

uppfattningar (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 33).  
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4 Metod, material och urval 

I det här avsnittet redogör vi för Laclaus och Mouffes diskursteori och begrepp som 

vi har valt att använda som analysmetod när vi analyserar vårat empiriska material. 

Vi redogör och diskuterar även metod för insamling och urval av det empiriska 

materialet. Vi framför även metodkritik samt en kortare text om forskarens roll. 

4.1 Analysmetod 
Utöver diskursteori har vi valt att använda Laclaus och Mouffes diskursteori som 

angreppssätt och metod när vi undersöker vårt material. Diskursteori lämpar sig väl 

för den sorts undersökning vi har valt att göra då vi ska granska 

kommunikationsprocesser i sociala sammanhang. Vi är inte ute efter att skildra hur 

verkligheten objektivt ser ut, eller vem som har rätt eller fel, utan hur de olika 

deltagarna och deras argument i de här debatterna förhåller sig till varandra och till 

de problem som diskuteras. Vi har identifierat och lokaliserat element och de 

betydelser som debattörerna försöker fylla dessa med för att uppnå hegemoni. Vi 

har alltså kollat på var deras verklighetsuppfattningar står i kontrast mot varandra 

och därmed lokaliserat var den diskursiva kampen ligger mellan dessa diskurser.  

 

Winther Jørgensen & Phillips (2000, s 57) pekar på några av de begrepp i 

diskursteorin som lämpar sig som och som vi har valt att använda som redskap i vår 

diskursanalys: 

 

• Nodalpunkter. 

 

• Begreppet för den verksamhet där knuttecken får innehåll: 

ekvivalenskejdor. 

 

• Begrepp för konfliktanalys: flytande signifikanter, antagonism och 

hegemoni. 

 

De teoretiska begrepp som Winther Jørgensen och Phillips hämtat från Laclaus och 

Mouffes diskursteori erbjuder användbara verktyg som har vi valt att använda när vi 

analyserade materialet. Dessa verktyg hjälper oss att i diskurserna se hur deltagarna 

väljer att tillskriva tecken olika betydelser för att använda dem som argument för sin 

sak. För vad som är utmärkande för denna debatt är att deltagarna ofta begagnar sig 

av samma eller liknande begrepp. Av den anledningen kan vi se ett antal element 

som är flytande signifikanter och som ligger till grund för antagonism mellan 

diskurserna. Vi visar på de betydelser som de etablerar genom att sätta dessa 

element i förhållande till varandra och samtidigt se vilka tecken som har en 

privilegierad status, nodalpunkter, och hur de definieras i relation till andra tecken 

inom diskursen för att sedan undersöka hur de andra diskurserna valt att definiera 

dem (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 36). Utöver detta så kommer vi att 

undersöka vilka uttalade och omtalade subjekts- och objektpositioner som omnämns 

i debatterna. Med hjälp av dessa verktyg och begrepp har vi kunnat skapa en bild av 

hur debatterna konstruerar olika perspektiv som i sin tur formar hur biblioteken 

framträder i samhället. 
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4.2 Metod för insamling och urval av empiriskt material 
Det material vi har valt att arbeta med består av 22 artiklar, debattartiklar, ledare och 

krönikor och publiceringar. Med de fastställda kriterier som vi redogjort för i avsnitt 

1.3 Avgränsningar har vi valt att använda 7 artiklar från de större etablerade 

morgon-, dags- och kvällstidningarna Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet, 

Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter. Utöver detta har vi valt att ta med 10 

artiklar från mindre publikationer som Kristianstadsbladet, Östgöta 

Correspondenten, Kit, Gefle Dagblad, ETC, Borås Tidning, Hallandsposten, 

Länstidningen Östersund, ETC Bergslagen och Barometern. 2 artiklar är 

publicerade av Sveriges Radio och SVT Nyheter på deras hemsidor. Vi har även 

valt att använda 2 artiklar från Biblioteksbladet samt 1 publicering av organisationen 

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg.  

 

Av dessa källor som vi har valt att hämta vårt empiriska material ifrån så är 

Aftonbladet obunden socialdemokratisk. ETC Bergslagen är vänsterorienterad. 

Svenska Dagbladet är obunden moderat/obunden konservativ. Expressen är 

obunden liberal. Dagens Nyheter är oberoende liberal. Göteborgs-Posten, Gefle 

dagblad och Kristianstadsbladet är liberala. Östgöta Correspondenten är oberoende 

borgerlig. Barometern är moderat. Biblioteksbladet och Biblioteksutveckling 

Blekinge Kronoberg är obundna. Sveriges Radio och SVT Nyheter är obundna. Kit 

har inte någon uttalad ideologisk inriktning. 

 

Vad vi kan se är att det finns en stark högermajoritet bland de publikationer som vi 

har funnit och som har utgjort debatterna. Detta kan anses vara problematiskt 

eftersom det finns en risk att det som konsekvens kan ge en endimensionell bild av 

vissa fenomen. Emellertid är det debatterna som är ämne för analys och det är såhär 

vi funnit debattlandskapet se ut. Syftet med en diskursanalys är att urskilja de 

tecken, föreställningar och perspektiv som framträder i till exempel en debatt. Visar 

det sig att en särskild föreställning eller röst förekommer oftare i utsagorna än andra, 

så skildrar analysresultatet debatten så som den ser ut utifrån urvalet, kriterierna och 

de avgränsningar som gjorts. Anledningen till att det ser ut såhär kan vara att ämnet 

berör en för debattörerna viktig punkt i deras politiska intressesfär. 

 

Vi har valt att använda artiklar, debattartiklar, ledare och krönikor från tidigare 

nämnda källor. I debattartiklarna, ledarna och krönikorna har författarna aktivt 

deltagit i debatterna om urvalsarbete med kontroversiellt material på biblioteken 

2016–2018 med fokus på tidigare nämnda medier. I de artiklar som har varit av mer 

informativ karaktär har personer trätt fram och kommenterat och uttryckt sina 

åsikter i intervjuer angående de tidigare nämnda händelserna. Genom att ha gjort så, 

så har de anslutit sig till och därmed blivit deltagare i debatterna. Under 

urvalsprocessen så har vi haft som riktlinje att samtliga utsagor ska vara av debatt- 

eller informationskaraktär och som på ett eller annat sätt anknyter till tidigare 

nämnda händelser. Vi har oavsett politisk beteckning och textgenre valt att använda 

det vi har förmått att hitta med anknytning till debatterna och som även uppfyller 

våra kriterier och de tidigare nämnda avgränsningarna. Analysmaterialet utgör 

majoriteten av de inlägg som utgör debatterna. 
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Vi har använt oss av Google, Artikelsök och Mediearkivet för att hitta de 

debattinlägg som publicerats i svensk press och på svenska nyhetssidor. Artikelsök 

och Mediearkivet har varit tillgängligt via Linnéuniversitetets universitetsbiblioteks 

databaser och artiklar. Vi har använt oss av en bred och simpel sökmetod vid 

insamlingen av vårt material genom att använda oss av söktermer som till exempel 

”bibliotek”, "inköp”, “urval”, “debatt”, “yttrandefrihet”, “allsidighet” “censur”, 

“rasism”, “diskriminering”, “Nya tider” "Massutmaning", Invandring 

mörkläggning”, “Muhammeds flickor”, “Världsmästarna” i olika kombinationer. Vi 

har genomförde vår sökning på det här viset eftersom det så gott som det går 

genererar ett mångfacetterat material som representerar en mängd uppfattningar och 

åsikter som kommit till uttryck rörande bibliotekens och bibliotekariernas roller och 

beslut rörande inköp av kontroversiellt material. Samma begrepp används och 

figurerar i olika sammanhang för att beteckna olika eller samma händelser på olika 

sätt. Emellertid har den här metoden också genererat ett stort antal artiklar som inte 

är relevanta för vår undersökning. Vi har alltså valt bort de artiklar och inlägg som 

antingen publicerats på plattformar som inte är en del av det branschspecifika eller 

offentliga samtalet, inte berör debatterna vi avser undersöka, är enbart av informativ 

karaktär där inga åsikter eller värderingar formuleras eller som är utanför vår 

tidsrymd. Anledningen till att sökmetoden genererat ett stort antal artiklar som 

medfört att vi varit tvungna att sålla är den bredd som utmärker ett flertal söktermer. 

Några enstaka artiklar lades till under undersökningens gång då vi under processen 

genomförde kontinuerliga sökningar och experimenterade med de olika begrepp 

som vi upptäckte ofta förekom i de publiceringar vi tidigare hittat.  

 

4.3 Forskarens roll 
Vi som bibliotekariestudenter står förhållandevis nära diskurserna som vi 

analyserar. Winther Jørgensen & Phillips (2000) menar att när man arbetar med 

diskurser som man själv är nära är det svårt att se dem som diskurser. Vidare skriver 

de att forskare oftast är en del av den kultur de undersöker och därför är det viktigt 

att man har ett objektivt förhållningssätt inför materialet eftersom man många 

gånger håller med om eller anser vissa fenomen och företeelser som finns i ens 

material vara självklarheter (Winther Jørgensen & Phillips, 2000. s. 28). Att vara 

grundliga och objektiva är något vi tagit med oss i vårt arbete med analysen. 
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5 Analys 

I det här avsnittet analyserar vi vårat empiriska material utifrån den metod och de 

begrepp som nämnts i tidigare kapitel. 

Utsagorna som utgör vårt empiriska material behandlar olika händelser som skapat 

debatt i media. Alla utsagor utgår inte från samma händelse men behandlar frågor 

om biblioteken och urvalsarbete kring kontroversiellt material. Här är en kort 

sammanfattning av de händelser som våra utsagor hänvisar till: 

• I december 2013 köpte Karl-Olov Arnstberg och Gunnar Sandelin en 

helsidesannons i Dagens Nyheter där de gjorde reklam för sin bok 

Invandring och mörkläggning – en saklig rapport från en förtryckt tid. 

Författarna ställer sig kritiska till Sveriges invandringspolitik. Detta blev 

startskottet för en debatt som kom att handla om bibliotekens bestånd och 

huruvida de skulle tillhandahålla boken samt liknande invandringskritiska 

böcker. Ett bibliotek som sade nej till inköp av Arnstberg och Sandelins bok 

var biblioteket i Tumba som i samma veva även sa nej till boken 

Muhammeds flickor av Lars Hedegaard. Besluten fick kritik av JO som 

menade att biblioteket gjort urval på politiska och ideologiska grunder och 

därmed bröt mot lagen (Sjögren, 2017, november). Två olika sidor har 

kommit fram i debatten, det finns de som menar att biblioteken inte ska 

tillhandahålla böcker som strider mot de mänskliga rättigheterna samt de 

som menar att inköps-och gallringsbeslut inte ska baseras på de åsikter och 

värderingar som finns i böckerna eftersom det strider mot bibliotekslagen 

(Gustafsson, 2017, juli). 

 

• Debatten om Tino Sanandaijs bok Massutmaning tog sin början i februari 

2017 då Ekerö bibliotek beslutade sig för att inte köpa in Sanandaijs bok. 

Förklaringen till beslutet var att de inte kunde kvalitetssäkra innehållet i 

boken samt att boken var utgiven på eget förlag. Beslutet väckte massiv 

kritik, en anmälan till justitieombudsmannen (JO) samt hot riktat mot en 

enskild bibliotekarie. Likt Ekerö bibliotek valde Botkyrka att inte heller 

köpa in Sanandajis bok med hänvisning till att boken baserades på selektiv 

vald statistik. Debatten kom till stor del att handla om censur på bibliotek 

(Sofroniadou, 2017, mars). 

 

• Debatten om pseudonymen Julia Ceasars bok Världsmästarna – när Sverige 

blev mångkulturellt liknar till stor del de tidigare nämnda debatterna då det 

också här handlar om en invandringskritisk bok. Biblioteksdebatten drog 

igång då ett antal bibliotek valde att inte köpa in boken, däribland 

Falköpings bibliotek som menade att boken brast gällande värderingar och 

vederhäftighet. Kommunens kultur-och fritidsnämnd stödde bibliotekets 

beslut med hänvisning till att boken saknade källhänvisningar och att 

författarens egna antaganden lades fram som fakta. Debatten kom även här 

att handla kring huruvida biblioteken ska tillhandahålla invandringskritiska 

böcker eller värna om yttrandefriheten (Wiklander, 2017, juli). 

 

https://veronicasvard.wordpress.com/2013/12/09/en-genomgang-av-annonsen-om-invandring-och-morklaggning/
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• Debatten kring huruvida den kontroversiella tidningen Nya Tider hör 

hemma på bibliotek har diskuterats flitigt sedan Nacka bibliotek år 2017 

valde att inte ta in tidningen eftersom den inte följde kommunens 

värdegrund. Senare beslutade Stockholms stadsbibliotek sig för att köpa in 

Nya Tider med anledning till att människor själva ska kunna bilda sig en 

uppfattning om aktuella frågor och debattämnen (Gustafsson, 2017, mars). 

Vi kunde urskilja tre diskurser utifrån vårt empiriska material. Vi har valt att kalla 

dem informationsfrihetsdiskursen, professionsdiskursen samt den 

beståndsnormativa diskursen. 

5.1 Informationsfrihetsdiskursen 
I informationsfrihetsdiskursen betonas användarnas rätt till fri åsiktsbildning och det 

problematiska i att vägra inköp av kontroversiella medier samt bibliotekens 

skyldigheter vid hanteringen av dessa. Vidare läggs ett stort fokus på värnandet av 

bibliotekens demokratiska uppdrag med betoning på neutralitet och fri och öppen 

tillgång till information. Vad som är ett återkommande mönster är refererandet till 

särskilda formuleringar i bibliotekslagen och de styr- och policydokument som 

omfattar bibliotekens verksamhet. Det finns ett stort fokus på bibliotekens 

demokratiska rätt- och skyldigheter i deras urvalsarbete och att de ska motarbeta 

varje form av censur som kan förekomma och som påstås förekommer, samtidigt 

som de ska eftersträva bredd och allsidighet i beståndet. En viktig parameter för 

informationsfrihetsdiskursen är efterfrågan. Ett flertal av debattörerna medger att 

innehållet är kontroversiellt men att det trots detta faktum inte kan nekas. Lisa 

Magnusson, journalist, skriver såhär: 

 

Folk kan prata och förlag vägra ge ut. Bibliotek står dock över sådant. De ska, som bekant, 

verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling 

och fri åsiktsbildning […] Den krassa verkligheten är förstås att bibliotek har begränsad 

budget. De kan därför inte hålla sig med hur många böcker som helst. Men de måste 

eftersträva bredd. Den är det tyvärr sämre bevänt med (Magnusson,2017, 23 februari). 

 

Thomas Hermansson skriver i sin artikel om en ideologisk utrensning av böcker och 

berättar att enligt honom förekommer urvalsaktivism präglad av vänsterns 

identitetspolitik. Han svarar på Anja Dahlstedts påstående om att de på Botkyrka 

bibliotek har en icke-konservativ bibliotekssyn och tillskriver det sin egen tolkning: 

Av allt att döma är alltså ett icke-konservativt bibliotek det som sätter fri 

åsiktsbildning ur spel och tystar yttrandefrihet, på grund av omtvistade 

politiska övertygelser. Det torde väl då innebära att ett konservativ dito är det 

motsatta - ett bibliotek som följer lagen. En sådan konservativ bibliotekssyn 

förefaller rimligare (Hermansson, 2017, 26 juli). 

Biblioteken och bibliotekarierna som valt att inte köpa in boken Massutmaning 

kritiseras och anklagas av ett flertal deltagare i debatten som ideologiskt färgade och 

förespråkare av censur som genom att avböja inköpsförslagen undergräver 

bibliotekens demokratiska uppdrag att tillgodose ett mång- och allsidigt och 
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mångfaldigt bestånd. Alice Teodorescu, ledarskribent och politisk redaktör på 

Göteborgs-Posten skriver såhär: 

Det intressanta är hur man som bibliotekarien å ena sidan kan avfärda en bok 

samtidigt som man inte anser sig vara kapabel att bedöma dess "relevans", 

samtidigt som man ger sken av att just detta verk skulle strida mot bibliotekets 

värdegrund. Därutöver, hur uppnår man mångsidighet och mångfald om bara 

vissa "godkända" verk köps in? Hur ligger Ekerös agerande i linje med dess 

egen målsättning om att "verka för det demokratiska samhällets utveckling"? 

Man behöver inte vara särskilt konspiratoriskt lagd för att ana att det döljer sig 

mer bakom bibliotekariens beslut än vad hon ger sken av. Det är beklagligt, 

biblioteken får inte kidnappas av ideologiska censurivrare (Teodorescu, 2017, 

20 februari). 

Vidare skriver Ivar Arpi, ledarskribent på Svenska dagbladet: 

I bibliotekslagen står det uttryckligen att biblioteken ska främja "fri 

åsiktsbildning" och att utbudet ska präglas av "allsidighet". I strikt mening är 

det såklart inte censur att avstå från att köpa in en bok till ett bibliotek. Men en 

selektion som nekar bästsäljande böcker utan att ens kunna motivera beslutet 

styrs av ett censurtänkande. Det hör inte hemma på bibliotek (Arpi, 2017,20 

februari). 

Kraven på en motivering till varför biblioteken valt att inte köpa in en bok är vanligt 

förekommande i informationsfrihetsdiskursen. Motiveringen att boken inte skulle 

hålla kvalitetsmått möts av återkommande argument om att boken granskats av 

andra aktörer än BTJ som bibliotekarierna primärt använder sig av sitt urvalsarbete 

samt att den är populär på marknaden.  

Ideologiskt färgade och politiska aktivister, bibliotekarierna på Botkyrka bibliotek 

utmålas av Lars Anders Johansson, redaktionschef på tankesmedjan Timbro, som att 

de drivs av en agenda i vilken de med alternativa bortförklaringar försöker dölja 

sina motiv: 

Aktivismen vid Botkyrkas bibliotek är alltså inte en isolerad händelse, och de 

som avfärdar kritiken med att ”alla bibliotek måste gallra ibland”, gör det för 

att styra bort debatten från kärnfrågan: aktivistiska tjänstemän i offentlig 

sektor. 

Tyvärr drunknar sakfrågan i det höga tonläget från å ena sidan 

invandringskritiker som använder biblioteksdebatten för att få uppmärksamhet, 

å andra sidan från aktivisterna själva, som vill förminska och trivialisera för att 

kunna fortsätta driva sin egen agenda i godan ro. Därför är det bra att 

justitieombudsmannen satt ned foten. Allsidigheten och den fria 

åsiktsbildningen måste försvaras (Johansson, 2017, 12 juli). 

Vad som är karaktäristiskt för informationsfrihetsdiskursen är att ingen tar ställning 

för innehållet och de värderingar som uttrycks i de kontroversiella medierna som 

omtalas utan man lägger istället tonvikten på konsekvenserna av en förvägran av 

inköp på de grunder som anges i den beståndsnormativa diskursen. Censur 
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betecknas som alla slags informationshindrande, i det här sammanhanget av ett 

verk. Enligt informationsfrihetsdiskursen är det politiska och ideologiska 

påtryckningar som understryks som bevekelsegrunder för dessa beslut, vilka man 

försöker försvara sig mot då de ses som ett hot mot allsidigheten, den fria 

åsiktsbildningen och bibliotekens uppdrag att verka för det demokratiska samhällets 

utveckling. 

Neutraliteten, den fria tillgången och vikten av att låta individen göra egna 

bedömningar betonas som en viktig del av bibliotekens uppdrag. Biblioteken 

framställs som en plats för att utmana tankar och idéer. I diskursen framgår en 

upprördhet över att icke-samtida verk med kontroversiellt innehåll ges plats i 

bibliotekens bestånd samtidigt som ett verk som faller inom samtida samhällsdebatt 

utesluts.  

Men biblioteken har även varit en plats för att utmana mina tankar och 

värderingar. Jag upptäckte rätt så tidigt i tonåren att jag var liberal, eller i alla 

fall icke-socialist. Mycket tack vare att jag utforskade politisk litteratur. Marx 

var bara början. Som utrikespolitisk hök fann jag det ändå intressant att läsa 

vad socialisten Noam Chomsky skrev om världspolitiken. 

Jag tog mig till och med tid att ta mig igenom Hitlers Mein Kampf, för att jag 

ville förstå all den ondska som sprang ur nazismen. Biblioteket var inte någon 

frizon från obekväma åsikter. Och det är jag tacksam för, annars hade jag 

förmodligen aldrig landat där jag är i dag: liberalt sinnad som värnar individens 

frihet gentemot kollektivet eller staten. Därför blev jag lite upprörd när jag i 

veckan fick höra talas om ett antal bibliotek runt om i landet som inte ville 

köpa in boken "Massutmaning", av nationalekonomen Tino Sanandaji (Ismail, 

2017, 25 februari). 

Här betecknas även bibliotekens beslut som ett hot mot liberaler som värnar om 

individens frihet. Vidare förekommer en övertygelse om att bibliotekens bestånd ska 

vara marknadsstyrt, det vill säga att användarna betraktas som kunder vars 

efterfrågan styr urvalet. Lennart Lundblad, chefen för kulturförvaltningen i Ekerö 

kommun säger så här efter att de beslutat köpa in Massutmaning: 

Intresset att ta del av innehållet i den här boken visade sig dock vara mycket 

stort, bland annat som ett resultat av att den debatterades – och debatteras 

fortfarande – i både tryckta medier, radio och tv. I det perspektivet togs ett 

annat beslut, nämligen att faktiskt ta in boken för utlåning, så att den 

intresserade kan göra sin egen bedömning av innehållet, och i efterhand 

avvakta lektörsutlåtande och faktagranskning. I ett demokratiskt samhälle är 

det viktigt att olika åsikter får komma till tals, så länge som fakta är korrekta 

och åsikterna inte är lagstridiga (Sofroniadou, 2017, 13 mars). 

Sophie Wallebo, bibliotekschef på Ekerö bibliotek, stöttar Lundblads beslut: 

Det första beslutet var korrekt, men så var även det andra. Det skrivs så väldigt 

mycket om boken nu och då ska vi också ha den” säger Sophie Wallebo 

(Lindqvist, 2017, 10 mars). 
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Efterfrågan kom alltså i det här fallet bli en parameter som trumfade de tidigare 

besluten att inte köpa in boken på grund av att de inte nådde upp till kvalitetskraven. 

Ekerö bibliotek väljer alltså att backa i frågan om Massutmaning och låter 

användarna själva bedöma, för att sedan basera sin bedömning på andra uttalanden. 

I uttalandet framträder att ansvaret och urvalsarbetet förskjutits från biblioteket och 

bibliotekarierna till användarna. 

5.2 Professionsdiskursen 
I professionsdiskursen så framträder röster från biblioteksprofessionen. Dessa utgörs 

av bibliotekschefer, bibliotekarier, akademiker och andra personer med kopplingar 

till biblioteksbranschen. I professionsdiskursen finns ett starkt fokus på 

bibliotekariernas professionalism och urvalsarbetet, och hur det bör och ska utföras 

utifrån bibliotekslagen samt de policy- och styrdokument som omfattar biblioteken.  

Med stöd av sin inköpspolicy valde Stockholm stadsbibliotek att köpa in den 

kontroversiella tidskriften Nya Tider som blivit nekad av andra bibliotek just på 

grund av dess innehåll. Jenny Håkansson Hedberg, enhetschef för Stockholm 

stadsbibliotek, säger såhär om beslutet: 

Det står uttryckligen i vår mediepolicy att vi ska tillhandahålla omdebatterade 

medier så att man ska kunna bilda sig en uppfattning om dem. Det vi gör är att 

vi tar konsekvensen av vår mediepolicy och i förlängningen bibliotekslagens 

skrivningar om neutralitet och objektivitet. Och jag kände att det inte får bli ett 

floskel-dokument. Men det var inte så att alla satt i inköpsgruppen och nickade 

och var överens (Lindqvist, 2017, 10 mars). 

Hon anser även att det bör finnas en balans mellan inköpsförslag från 

biblioteksanvändare och bibliotekariernas urvalskompetens: 

I den kompetensen ligger också att verka i sin tjänstemannaroll och att därmed 

inte blanda ihop personliga åsikter och preferenser med det som finns i det 

samlade bestånd man bygger upp, säger Jenny Håkansson Hedberg (Lindqvist, 

2017, 10 mars). 

Fram träder ett perspektiv som ser användarna som urvalets målgrupp. 

Johanna Hansson, stadsbibliotekarie i Uppsala, för ett liknande resonemang. Hon 

anser att bibliotekarier måste utgå mer från sitt uppdrag och arbeta med en aktiv 

tolkning av det, istället för att fatta beslut från utifrån personliga eller ideologiska 

ståndpunkter som är ett förekommande fenomen: 

Jag tog ett exempel härifrån Uppsala. Vi har haft väldigt lätt att prioritera 

asylsökande och stångat oss blodiga kring urval av medier och program. När 

jag granskat oss själva kritiskt har jag insett att det har varit lätt eftersom det 

ligger nära åsikter vi som jobbar på biblioteket själva har (Eriksson, 2017, 15 

maj). 

Maria Lundqvist, Elin Björkman och Hanna Mässgård skrev en rapport från en 

konferens som hölls på Linköpings stadsbibliotek (25 januari 2018): 
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Kontentan av besluten är att vi bibliotekarier ska göra ett urval, vi kan inte 

tillhandahålla allt. Bibliotekslagens krav på allsidighet och kvalitet ska vara 

styrande. I enlighet med objektivitetsprincipen ska vi också i vår yrkesutövning 

iaktta saklighet och opartiskhet, det vill säga: vi får inte ta hänsyn till åsikter 

och värderingar som förs fram i en bok, så länge ett yttrande inte är brottsligt. 

Det kan inte, som ett av biblioteken menade, anses vara att kränka någons 

mänskliga rättigheter att vi tillhandahåller en viss bok, även om innehållet kan 

vara stötande för någon (Lundqvist, Björkman & Mässgård, 2018, 18 februari). 

Det understryks att åsikter som kan uppfattas som obehagliga eller kränkande 

fortfarande har en plats i informationsflödet som biblioteket anses ska 

tillhandahålla. Begreppen kvalitet, allsidighet, saklighet, opartiskhet och objektivitet 

väger tungt och i den här diskursen förs det fram återigen att de inte får fatta beslut 

utifrån åsikter och värderingar. Åsikter och värderingar ses alltså som något som 

hotar professionalismen i urvalsarbetet. 

 

Maria Ehrenberg, kulturskribent och regionbibliotekarie i Halland betonar även hon 

att innehåll som kan uppfattas som kränkande inte får inskränka den bredd och 

allsidighet som ett bibliotek ska eftersträva att ha: 

Så diskuteras just nu tanken att biblioteken kanske inte ska ha material som 

någon kan känna sig kränkt av. Biblioteken ska ju vara en trygg plats, så går 

resonemanget. En lovvärd tanke sprungen ur insikten att vårt samhälle idag är 

mindre homogent än tidigare. 

Glöm det säger jag, enskilda besökares upplevelse av kränkthet kan aldrig få 

styra vårt urval. Om så vore skulle jag vilja att varje bibliotek jag går in och 

gallrar Strindberg, eftersom jag dagligen och stundligen blir kränkt och 

upprörd av hans kvinnosyn. Självklart ska vi ha Strindberg (det var för övrigt 

genom att konfronteras med honom som jag blev feminist) (Ehrenberg, 2017, 1 

april). 

Hon anser även att frågan om Nya tider har en plats på biblioteken och att frågan är 

intressant men felställd. Hon skriver såhär: 

Ett bibliotek består inte av en titel, den består av många. Det är liksom poängen 

med ett bibliotek. Och det är helheten som ska bedömas, det vet vilken 

bibliotekarie som helst. [...]Svensk bibliotekslag slår fast att biblioteken ”ska 

verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 

kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning”. Många röster ska få höras. Vidare 

ska vår verksamhet präglas av ”allsidighet och kvalitet”. Vidare får man anta 

att det vi köper in och de program vi anordnar inte får bryta mot annan svensk 

lagstiftning; det är förbjudet med diskriminering, rasism, sexism, etc…Detta 

ligger till grund för varje enskilt inköp/programarrangemang. Håller det här 

godtagbar kvalitet inom genren? [...] Och en sista parameter som vi nuförtiden 

(tack och lov) tar hänsyn till är ”finns efterfrågan?”. Biblioteken drivs med 

skattemedel, dessa ska inte hanteras oförsiktigt (Ehrenberg, 2017, 1 april). 
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Här återkommer ett referat till bibliotekslagen och ur den härleds att vilken röst som 

helst är berättigad att höras så länge den håller kvalitet, att det finns en efterfrågan 

och att det inte bryter mot svensk lag. Hon betonar att så länge materialet inte är 

diskriminerande, sexistiskt, rasistiskt eller på något annat sätt bryter mot svensk 

lagstiftning och det följer de riktlinjer som finns nedskrivna för biblioteken så ingår 

de i den helhet som Maria tolkar som bibliotekens demokratiska uppdrag för 

samhällsutveckling, dessa röster ska få den möjligheten att höras om det finns en 

efterfrågan.  

Olof Berge-Kleber som är enhetschef för vuxenavdelningen på Stadsbiblioteket i 

Borås betonar vikten av balans och värdet av att mångfaldiga världsbilder ges 

möjlighet till uttryck: 

 Det var inga konstigheter för oss att köpa in en sådan bok då det fanns ett så 

stort intresse för den. Vi köper inte in alla böcker som är invandringskritiska, 

men vi måste ha en balans i litteraturen som visar på att det finns olika 

världsbilder (Sivac, 2017, 5 november). 

Vidare berättar han att gränsen för vad som är acceptabelt att köpa in på grund av 

allmänintresset är lagen eller om det är hets mot folkgrupp. Han påpekar att de inte 

kan säga nej till något inköpsförslag med någon slags ideologisk motivering. 

Så enkelt är det. Så svårt är det. Så hanterar varje bibliotekarie inköp, detta är 

vad vi lär oss under utbildning och genom erfarenhet – ett professionellt 

övervägande som bygger på en helhetssyn. Och som, till skillnad från vad vissa 

nättroll tror, inte handlar om den enskilda bibliotekariens personliga tyckanden 

och preferenser. En professionalitet som gör att det är bibliotekarier och inte 

kulturchefer eller politiker som bör ta inköpsbesluten (Ehrenberg, 2017, 1 

april). 

Erik Fichtelius, som leder regeringens utredning för en nationell biblioteksstrategi, 

säger såhär: 

Det ska vara en neutral plats med material från höger, vänster och mitten. Man 

ska inte välja eller välja bort av politiska skäl. Precis som 

konsekvensneutralitet lyfts fram som en princip för journalistiken gäller detta 

även för biblioteken, säger Erik Fichtelius (Lindqvist, 2017, 13 mars). 

Återigen betonas vikten av bibliotekariernas professionalism och överväganden 

grundade på en helhetssyn i vilken hon anser att Nya tider är en del, och att 

kulturchefer och politiker inte ska ha något slags inflytande vad gäller urvalsarbetet.  

När chefen för kulturförvaltningen i Ekerö kommun beslutade sig att köpa in 

Massutmaning trots att bibliotekarierna sagt nej, så upplevde Nina Sundberg, 

bibliotekarie på Ekerö bibliotek, att hennes profession och integritet som 

beslutsfattande bibliotekarie kränktes: 

Bibliotekets professionalitet och uppdrag kränktes, och jag känner mig 

personligen överkörd och offentligt uppläxad, säger hon (Sofroniadou, 2017, 3 

mars). 
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Politikerna inblandning ses alltså som ett hot mot bibliotekariernas beslutsfattande 

och yrkets professionalitet. 

Även det är innehåll som kan ifrågasättas men vi följer bibliotekslagen, det är 

den som styr oss och inget annat.  Vi tar inte politisk ställning vare sig till Nya 

tider eller någon annan politisk tidsskrift. Vår uppgift är att erbjuda ett utbud 

av medier och tjänster som präglas av allsidighet och kvalitet, säger Martin 

Gillgren (Kullberg & Mårdh, 2017, 29 mars). 

Åsa Söderlind, universitetslektor vid Högskolan i Borås, berättar att de flesta 

bibliotekarier har värden som yttrandefrihet, bredd, allsidighet och kvalitet i 

ryggmärgen 

Målet är ett utbud som ger användaren möjlighet att själv ta ställning och inte 

lägga något till rätta. Detta kan dock vara en utmaning. Den professionella 

självständighet som bibliotekarier arbetar utifrån gällande sina förvärv tror jag 

dock vi ska vara mycket glada för, särskilt om den dagen kommer då politiska 

påtryckningar vill att något särskilt ska tas bort på våra bibliotek, säger Åsa 

Söderlind (Lindqvist, 2017, 10 mars). 

Här framträder begreppet yttrandefrihet och framställs som ett värn mot yttre 

påtryckningar om gallring.  

5.3 Den beståndsnormativa diskursen 
I den beståndsnormativa diskursen så ifrågasätts och problematiseras uppfattningen 

av biblioteken som neutrala mötesplatser och ett neutralt förhållningssätt i 

urvalsarbetet. Den betonar den intrikata urvalsprocessen i vilken bibliotekarierna går 

balansgång mellan vad som egentligen är en manifestation av yttrandefrihet och 

mänskliga rättigheter och vad som undergräver dem. Här ifrågasätts om material 

vars innehåll som i vissa avseenden kan tolkas som diskriminerande eller kränkande 

ska tillåtas eller inte. Detta har lett till att det har uppstått ett behov för vissa inom 

professionen och andra röster att ifrågasätta och diskutera vad ett bibliotek 

egentligen ska vara och hur de förhåller sig och ska förhålla sig till urval av 

kontroversiellt material utan att bryta mot de lagar, riktlinjer och manifest som 

biblioteken omfattas av. Till skillnad från de andra diskurserna så skiljer sig även 

synen på hur innehållet i de omtalade medierna kan tolkas och hur de utgör ett hot 

mot demokratin och bibliotekens värdegrund.  

Eftersom vi inte får bedöma åsikter i böcker när vi fattar beslut om vad vi ska 

köpa in, måste vi och många andra bibliotek nu göra om våra inköpspolicys. 

Men det leder ju också till en större diskussion om vad vårt uppdrag ska vara, 

säger Anja Dahlstedt (Arnroth, 2017, 19 september). 

Anja Dahlstedt ställer sig frågan vad ett bibliotek egentligen ska vara för något: 

 

– Ska vi bara vara tomma kärl som fylls med innehåll utan att kurera beståndet, frågar hon sig. 

– Jag är rädd att det kan uppstå en ängslighet, och att vi istället för att ta tag i frågorna på allvar hittar 

pragmatiska vägar att komma runt det för att slippa köpa in vissa böcker, eller helt enkelt köpa in dem 

för att slippa kritik eller bråk. Ingen av de metoderna löser ju problemet (Arnroth, 2017, 19 september). 
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Anja Dahlstedt, dåvarande Bibliotekschef i Botkyrka, ifrågasätter i sin 

frågeställning vad biblioteket som institution är för något. Fram träder en 

uppfattning om biblioteken som ett mot yttre påtryckningar försvarslös institution 

som inte tillåts sätta sig till motvärn och som tvingas till att hitta alternativa 

förevändningar eller som helt enkelt ger upp för att undvika konflikt. Problemet, 

som hon föreställer det, är att biblioteken måste ta emot material de inte vill ta emot 

eller som de själva tolkar som att de inte hör hemma på biblioteken, enbart för att 

styrdokumenten, lagarna och reglerna inte tillåter ett nej med hänvisningar till bland 

annat värdegrund. I den beståndsnormativa diskursen anses det nödvändigt att 

bibliotekarierna själva ska ha ett slags tolkningsföreträde och en mer inflytelserik 

roll när det kommer till beslutsfattning kring vad som är relevant eller inte när det 

kommer till inköp och utlån. 

 

På frågan om varför Botkyrka bibliotek nekade böckerna Invandring och 

mörkläggning – en saklig rapport från en förryckt tid och Muhammeds flickor: våld, 

mord och våldtäkter i Islams hus svarar Anja Dahlstedt såhär: 

I vår tidigare inköpspolicy tog vi avstånd från böcker som spekulerar i våld, 

fördomar och som strider mot mänskliga rättigheter och allas lika värde. Men 

JO:s beslut innebär att bibliotekslagen trumfar de formuleringarna (Arnroth, 

2017, 19 september). 

Återigen ses de högre beslutsfattande organen och lagarna som omfattar biblioteken 

som ett hinder och något som motarbetar det som Botkyrka bibliotek anser strida för 

och som i det här sammanhanget definieras som mänskliga rättigheter och allas lika 

värde. 

Det är viktigt att biblioteken gör en egen, professionell värdering kring urvalet 

utan att ge efter för yttre påtryckningar, säger Dahlstedt till Kulturnyheterna 

(Adelai, 2017, 14 mars). 

Botkyrka är tacksamt att projicera samhällspolitiska debatter på. Vi har också 

en ganska icke-konservativ syn på vad biblioteken är och vi ser dess roll för att 

bygga ett hållbart och bra samhälle (Lindqvist, 2017, 24 juli). 

Här framställer hon att de som jobbar på Botkyrka bibliotek har en syn på bibliotek 

som skiljer sig från en konservativ syn. Vilken syn som i det här sammanhanget 

anses vara konservativa ges inga exempel på, men hon anser att deras syn på hur 

man bygger ett hållbart och bra samhälle skiljer sig från detta, vilket följaktligen kan 

uppfattas som att det finns en konflikt i uppfattningen av hur bibliotek är och hur 

man hanterar urvalsarbetet med kontroversiellt material. 

Anja Dahlstedt ifrågasätter yttrandefriheten som ett absolut och objektivt värde och 

säger att en absolut yttrandefrihet inte existerar i praktiken då den alltid måste 

kompromissa och begränsas av lagstiftning kring till exempel hets mot folkgrupp: 

Det finns därmed de facto andra värden som värderas högre i lagstiftning och 

allmänt medvetande. De värdena kan sammanfattas genom paraplybegreppet 
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mänskliga rättigheter. Idén om alla människors lika värde och rättigheter är 

överordnad såväl demokrati som yttrandefrihet.  

Så om yttrandefriheten inte är ett absolut värde, vad är det då? Det är, och 

behöver vara, en ständig förhandling mellan individens frihet att yttra sig och 

ansvar för sina och andras yttranden. Det är i komplexiteten och i de 

återkommande resonemangen som vi gemensamt skapar värdesystem och 

normer. Där kan vi som bibliotek välja om vi vill bidra till att passivt återskapa 

orättfärdiga maktrelationer eller om vi vill ta en aktiv roll i att utmana dem 

utifrån idén om alla människors lika värde och rättigheter (Dahlstedt, 2015, nr. 

3). 

Karin Linder på Svensk Biblioteksförening säger att bibliotekens regelverk måste 

belysas på grund av ökningen av personer som försöker påverka bibliotekariernas 

inköpsbeslut med hänvisning till yttrandefriheten: 

Det ser vi lite grann som en trend att man utövar stora påtryckningar för att 

styra folkbibliotekens inköp utifrån yttrandefriheten och önskan om fri 

åsiktsbildning. Och där har det ju tyvärr förekommit hot och hat mot enskilda 

bibliotekarier. Det är ju ett allvarligt hot mot demokratin, säger hon (Kudo, 

2017, 8 juli). 

Biblioteken och i synnerhet Botkyrka bibliotek framställs som ett offer för yttre 

påtryckningar där den grupp som utövar press om en särskild titel gör det av 

politiska skäl. Anja Dahlstedt uttalar sig såhär om saken: 

Nu har det intensifierats, är mer hotfullt och sker mer systematiskt. Många som 

hör av sig bor inte ens i kommunen. Man siktar in sig på en titel och ligger på 

om den. Det handlar uteslutande om böcker som på olika sätt har kopplingar 

till rasism (Arnroth, 2017, 19 september). 

Bim Eriksson, politisk debattör, serietecknare och författare: 

I början av veckan drog en gapig debatt om censur igång, med startskottet på 

den rasistiska hatsajten Nyheter Idag och upplyft i finrummen av Ivar Arpi, 

ledarskribent på Svenska Dagbladet. Debatten handlade om påståendet att 

svenska bibliotek ägnar sig åt censur, detta på grund av att vissa bibliotek i sitt 

urval inte valt att köpa in den invandringskritiska boken Massutmaning av 

Tino Sanandaji. Detta följdes av att bibliotekschefer i landet hängdes ut och 

hotades. Står vi inför att svenska bibliotek ska JO-anmälas, hängas ut och hotas 

varje gång en bok med konspiratoriska drag, så kallade invandrarkritiska eller 

rent rasistiska verk inte köps in eller faller bort i urvalet? (Eriksson, 2017, 23 

februari). 

Hon berättar även att man måste ta fram tydliga riktlinjer och policys gällande 

demokrati och mänskliga rättigheter för biblioteken om de ska kunna hantera sådana 

händelser. Syftet med detta vore att skydda demokratin, idén om alla människors 

lika värde och bibliotekspersonalen. 
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Konflikten om bilden av verken som rasistiska kvarstår men tillskottet till 

diskursens begreppsvärld blir konspiratorisk. Konspiratorisk är ett begrepp som 

även begagnas av informationsfrihetsdiskursen, fast då tillskrivs den 

bibliotekariernas beslut att neka inköp eller utlån av en bok på grund av dess 

innehåll. Begreppet censur tas upp men pekas ut som ett påstående. Återigen 

skildras bibliotekarierna som offer för hot och våld när sådant material nekas inköp 

eller fjärrlån. Materialet är alltså inte enbart ett hot mot biblioteken som institution, 

utan även mot bibliotekarierna själva som väljer att neka inköp eller utlån av det. 

 

Stefan Backius, vänsterpartist, berättar om de följder av hot bibliotekarier har fått ta 

emot sedan de nekat inköp och fjärrlån av invandringskritiskt material. Han hänvisar 

även till en rapport utgiven av DIK där det understryks att grupperingar med 

främlingsfientlig och högerextrem agenda försöker påverka bibliotekens 

urvalsarbete. Han citerar Anna Troberg, förbundsordförande för DIK, som i 

rapporten bland annat säger att en rasistisk och antidemokratisk världsbild är 

motsatsen till bibliotekens folkbildande uppdrag. Han fortsätter med att berätta vad 

han i den här kontexten anser de lokala biblioteken har för uppdrag: 

Folkbiblioteken i Bergslagen är därför extra viktiga som moderna fysiska och 

digitala mötesplatser, som noder för fri tillgång till litteratur och bildning. Och 

därmed som värn mot okunskap och intolerans (Backius, 2017, 30 oktober). 

Journalisten Erik Wallsten skriver att de beslut som har fattats de senaste åren i 

svenska bibliotek och bokhandlar och som kommits att beskrivas som censur inte är 

någonting annat än en manifestering av yttrandefrihet. Han menar på att de röster 

som hörs i informationsfrihetsdiskursen gör sig skyldiga till betydelseförskjutning 

när de använder och missbrukar begreppet censur för att undergräva deras 

beslutsfrihet. Han väljer även att beskriva hanteringen av Nya tider som en del av 

betydelseförskjutningen:  

Och det är i den betydelseförskjutningskontexten en tidning som Nya Tider – 

med dokumenterade kopplingar till nazistiska Nordiska motståndsrörelsen – nu 

över huvud taget kan komma på fråga att finnas i offentliga rum och hävdas 

vara en högertidning på samma sätt som typ Aftonbladet är en vänstertidning 

(Backius, 2017, 30 oktober). 

R. David Lankes, professor vid South Carolinas School of Library and Information 

och känd biblioteksdebattör svarar på frågan om biblioteken ska vara neutrala och 

ge utrymme till alla, oavsett åsikt. Han menar att det i praktiken handlar om hur 

biblioteken ska förhålla sig till rasismen och alternativhögern. Han menar att denna 

rörelse är motsatsen till bibliotekariens roll. Han berättar att innehållet i det material 

dessa människor försöker föra fram motverkar kunskap, vilket i sin tur motarbetar 

bibliotekens uppdrag att sprida kunskap och information. Han berättar att bibliotek 

inte kan eller ska vara neutrala mötesplatser och att händelserna i Sverige är ett 

utmärkt exempel på hans tes: 

Vi har haft en lång tid bakom oss då bibliotekarier har upplevt sig neutrala, 

men det har varit en falsk trygghet. Den upplevelsen har bottnat i att samhället 
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levt i konsensus om vad som är rätt och fel, vad som är sant och falskt. Alla var 

överens om att nazism var ont, och att säga nej till nazism upplevdes därför 

som något neutralt (Arnroth, 2017, 19 september). 

I den beståndsnormativa diskursen ifrågasätter gång på gång bibliotekens och 

bibliotekariernas neutralitet. Här framträder en bild av att det aldrig har funnits 

neutrala bibliotek och att det är nödvändigt att man tar ställning mot de medier man 

upplever vara fel och/eller falska med betoning på medier som upplevs som 

rasistiska. Att köpa in vad som helst eller låta vem som helst synas i 

biblioteksrummet betyder att man ställning för något, att vara neutral uppfattas i 

diskursen som ett ställningstagande i sig där material som anklagas för att ha 

konspiratoriskt, invandringskritiskt och rasistiskt innehåll ses som ett hot mot 

verksamhetens värdegrund. Att neka inköp av dessa medier ses som att värna mot 

okunskap och intolerans. 

Biblioteken måste fatta självständiga beslut. Om vi tar beslut för att undvika 

bråk, då om något styrs vi av ideologiska intressen. Det är en väldigt farlig väg 

(Lindqvist, 2017, 24 juli). 

Bakom Nacka biblioteks beslut att inte köpa in Nya tider så står även politiker 

bakom beslutet och dem nuvarande inköpspolicyn, och anser att det är en positiv sak 

att de har inflytande i beslutsfattningen kring urval.  

Det är jättebra att politiken är med och har tankar kring bibliotekens 

utformning och hur de verkar i lokalsamhället, säger Mats Kiesel, 

verksamhetsansvarig i kommunen (Eriksson, 2017, 15 maj). 

5.4 Nodalpunkter, ekvivalenskejdor och flytande signifikanter 
I det här avsnittet tar vi upp och använder Laclaus och Mouffes begreppsapparat för 

att analysera diskurserna. En nodalpunkt är ett så kallat privilegierat tecken runt 

vilket moment eller element ordnas eller relateras till och får således sina 

definitioner. Flytande signifikanter är de element som används inom de olika 

diskurserna men som av dem tillskrivs olika betydelser. Ekvivalenskedjor kallas de 

element, moment eller tecken som i sin koppling till varandra får en särskild 

betydelse. Vi har genom en granskning av det material vi har arbetat med kunnat 

urskilja de som är mest utmärkande för debatten kring inköp av kontroversiella 

medier. Vi har valt att beskriva i vilka kontexter våra flytande signifikanter 

förekommer och sedan skapat ekvivalenskedjor för att redogöra för den betydelse 

som de tillskrivits av respektive diskurs.  

5.4.1  Nodalpunkter 

De element som vi identifierat som de mest framträdande nodalpunkterna i de 

diskurserna som vi har urskilt är biblioteket, censur och urvalsarbete.  

 

Biblioteket skulle kunna definieras som debattens och diskursernas mittpunkt. Det 

råder en någorlunda samstämmig bild i diskurserna kring bibliotekens syfte och 

grundläggande uppdrag i förhållande till de manifest, styr- och policydokument som 
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biblioteken måste förhålla sin verksamhet till. Emellertid råder det delade 

uppfattningar kring hur bibliotekarierna ska förhålla sig och tolka de för 

verksamheten normerande riktlinjer och dokument. Censur och urvalsarbete är 

begrepp som i olika diskurser går in i varandra och fungerar som flytande 

signifikanter, men som också utgör ett tema för debatten. 

5.4.2 Flytande signifikanter och ekvivalenskedjor 

I ekvivalenskedjorna har vi tidvis valt att använda oss av hela meningar eftersom det 

inte alltid funnits tillräckligt med enskilda element för att beskriva en nodalpunkt. 

Dessa meningar är en noga övervägd tolkning av vad som sagts i diskurserna och 

inte nödvändigtvis direktcitat från artiklarna. 

 

Tecknet urvalsarbete är ett tecken som förekommer inom samtliga diskurser med 

olika betydelser. I informationsfrihetsdiskursen tillskrivs urvalsarbetet som något 

som till största del ska styras av användarnas efterfrågan och där bibliotekarierna 

ska iaktta neutralitet och objektivitet för att bidra till en all- och mångsidighet i 

beståndet. Neutralitet och objektivitet betecknas som beslut fattade utan inblandning 

av personliga åsikter eller politisk agenda. Detta motiveras med hjälp av 

bibliotekslagen och andra styrdokument. Efterfrågan och allsidighet ska styra och 

driva bibliotekens urvalsarbete. All slags information ska tillåtas.  

 

I professionsdiskursen så betecknas urvalsarbetet som en komplex process. Oavsett 

om materialet är känsligt och kan uppfattas som kränkande av vissa individer så kan 

det fortfarande beviljas förutsatt att det inte bryter mot svensk lag. Bibliotekarierna 

ska arbeta mot de lagar, manifest, policy- och styrdokument med professionalism 

och sakliga överväganden samtidigt som de ska hitta en medelväg för att möta 

användarnas efterfrågan. Detta för att garantera att beståndet håller hög kvalitet och 

är allsidigt.  

 

I den beståndsnormativa diskursen så framställs urvalsarbetet som något som 

föreligger bibliotekarierna att göra en egen professionell värdering kring. 

Urvalsarbetet beskrivs också som något som är under hot från yttre påtryckningar 

och högerextrema krafter. Utöver dessa så betecknas även olika beslut, riktlinjer och 

lagar som hinder för deras uppfattning av urvalsarbetet som en del av deras uppdrag 

att verka för allas lika värde och mänskliga rättigheter. 

Informationsfrihetsdiskursens ekvivalenskedja för urvalsarbete: 

Urvalsarbete – efterfrågan – marknad – neutralitet – objektivitet – all- och 

mångsidighet – iakttagande av styr- och policydokument 

Professionsdiskursens ekvivalenskedja för urvalsarbete:  

Urvalsarbete – kompromiss mellan efterfrågan och kvalitet – neutralitet – 

objektivitet – all- och mångsidighet – iakttagande av styr- och policydokument 

–  professionalism – sakliga överväganden 

Den beståndsnormativa diskursens ekvivalenskedja för urvalsarbete:  

Urvalsarbete – professionalism – kurering av beståndet – beslutsfattande utan 
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påverkan av yttre påtryckningar – ej neutralt/passivt för att återskapa orättfärdiga 

maktrelationer 

Ett annat begrepp som vi betecknar som både en nodalpunkt och en flytande 

signifikant för diskurserna är censur. Begreppet förekommer inte i alla diskurser 

men kan starkt knytas an till urvalsarbetet.  

 

Censurbegreppet definieras i informationsfrihetsdiskursen som all slags verksamhet 

som är informationshindrande. Vare sig det handlar om gallring, nekande av inköp 

eller nekande till fjärrlån så betecknas det som censur. Censuren beskrivs bedrivas 

på grund av ideologiska skäl och politisk aktivism. De som påstås utöva censur är 

bibliotekarierna på de bibliotek som valt att inte köpa in eller låna ut en eller flera av 

de kontroversiella medier som är ämne för debatten. Censuren betecknas som 

informationsfrihetshindrande och något som motarbetar bibliotekens demokratiska 

uppdrag, bibliotekslagen samt styr- och policydokumentens krav på neutralitet och 

objektivitet i urvalsarbetet. 

 

I professionsdiskursen så förekommer ej begreppet censur, ej heller besvaras 

anklagelserna om att något sådant skulle förekomma på biblioteken. Emellertid 

behandlas dessa frågor angående beslut av inköp och utlån under begreppet urval. 

Under det begreppet opponerar professionsdiskursen sig mot beslut fattade på grund 

av personliga eller ideologiska skäl. Av den anledningen kan vi inte skapa en 

ekvivalenskedja för begreppet censur under professionsdiskursen.  

I den beståndsnormativa diskursen tas begreppet censur upp enbart i försvar då 

informationsfrihetsdiskursen primärt riktar anklagelser om censur mot de röster som 

omfattas av den beståndsnormativa diskursen. De skriver att begreppet missbrukas 

för att undergräva den beslutsfrihet som bibliotekarier ska ha sitt urvalsarbete. 

Informationsfrihetsdiskursen ekvivalenskedja för censur: 

Censur – alla informationshindrande beslut – undergräver bibliotekens 

demokratiska uppdrag – motverkar all- och mångsidighet – hot mot fri 

åsiktsbildning – bedrivs av ideologiskt drivna bibliotekarier –  

Den beståndsnormativa diskursens ekvivalenskedja för censur: 

Censur – begrepp som missbrukas av andra diskurser för att undergräva 

bibliotekariers urvalsarbete 

Kvalitet betecknas i informationsfrihetsdiskursen som det material som är granskat 

och som inte innehåller några direkta faktafel. De lägger ingen värdering i om 

statistiken är selektiv eller framställd på ett sätt som utelämnar andra faktorer. Ett 

stort fokus på kvalitet och allsidighet i beståndet. Botkyrka bibliotek beslutade sig 

för att inte ta in boken Massutmaning och hänvisade till kvalitetsbrist. Utsagorna i 

frihetsdiskursen möter argumentet om att boken inte skulle hålla kvalitetsmått med 

att boken är populär på marknaden samt att andra aktörer än BTJ har granskat 

boken. 
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I professionsdiskursen så framhålls kvalitet som en betydande parameter vid 

urvalsarbetet, men vad som exakt definierar kvalitet framgår ej. Det framgår enbart 

att i bibliotekslagens krav på allsidighet och kvalitet ska vara styrande för 

verksamheten. 

I den beståndsnormativa diskursen så förekommer inte begreppet kvalitet i 

debattinläggen, utan granskningen under urvalsarbetet definieras som något som 

bibliotekarien själv kan avgöra på basis av sin professionalism och erfarenheter 

inom yrket. Utöver detta så förekommer däremot begreppet i citeringar gjorda av 

personer som förekommer i andra diskurser samt i det pressmeddelande som 

Botkyrka kommun skickade ut strax efter de valt att inte köpa in boken 

Massutmaning. Beslutet att inte köpa in Massutmaning på grund av bland annat 

kvalitetsskäl motiveras med att verket innehåller selektivt vald statistik. Av den 

anledningen kan det vara problematiskt att skapa en ekvivalenskedja för just 

begreppet kvalitet, när det enda som framträder är vad kvalitét inte är. Emellertid 

blir bilden som framträder att motsatsen till kvalitet är som något som presenterar en 

otillräcklig eller vinklad bild av verkligheten. 

Informationsfrihetsdiskursens ekvivalenskedja för kvalitet: 

Kvalitet – granskat material – ej lagstridigt material – framställning av innehåll ej 

signifikant  

Professionsdiskursens ekvivalenskedja för kvalitet: 

Kvalitet – bredd – all- och mångsidighet 

Den beståndsnormativa diskursens ekvivalenskedja för kvalitet:  

Kvalitet – Framställer ej fakta på ett selektivt sätt – granskat material 

 

I informationsfrihetsdiskursen så framträder en röst som mot bakgrund av 

händelserna på Botkyrka bibliotek sätter begreppet yttrandefrihet som ett 

motsatsbegrepp till begränsning av fri åsiktsbildning, urvalsarbete baserat på 

politiska övertygelser och bibliotek som bryter mot lagen. Begreppet förekommer i 

övrigt sällan i diskursen.  

 

I professionsdiskursen så framställs begreppet yttrandefrihet som ett begrepp som 

speglar hur biblioteken förhåller sig i urvalsarbetet där man ska ta all- och 

mångsidighet i beaktning. Begreppet nämns även i anslutning till andra begrepp som 

bredd och kvalitet. Yttrandefriheten ses också som ett värn mot yttre påtryckningar 

ifall någon av politiskt motiverade skäl vill gallra medier.  

 

I den beståndsnormativa diskursen så ifrågasätts yttrandefriheten som ett absolut 

och objektivt värde eftersom den ständigt måste omdanas och inskränks av 

lagstiftning kring till exempel hets mot folkgrupp. Utöver detta så framställs 

begreppet yttrandefrihet som ett verktyg vissa grupperingar använder sig av för att 

utöva påtryckningar för att påverka bibliotekariernas urvalsarbete. 
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Informationsfrihetsdiskursens ekvivalenskedja för yttrandefrihet: 

Yttrandefrihet – fri åsiktsbildning 

Professionsdiskursens ekvivalenskedja för yttrandefrihet: 

Yttrandefrihet – kvalitet – bredd – all- och mångsidighet – skydd mot yttre 

påtryckningar 

Den beståndsnormativa diskursens ekvivalenskedja för yttrandefrihet: 

Yttrandefrihet – ej objektiv – begränsas alltid av annan lagstiftning – kan utnyttjas 

för yttre påtryckningar 

Utsagorna i informationsfrihetsdiskursen anser att ett bibliotek ska verka för det 

demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri 

åsiktsbildning. Neutralitet, den fria tillgången och vikten av att användarna själva 

ska få bedöma innehållet betonas som en viktig del av bibliotekets uppdrag.  

I informationsfrihetsdiskursen framställs biblioteket som en plats att utmana tankar 

och idéer på.  

Representanterna för Professionsdiskursen för liknande resonemang som 

informationsfrihetsdiskursen kring vad ett bibliotek är och ska vara. De lyfter bland 

annat fram bibliotekslagens skrivningar om neutralitet, objektivitet och fri 

åsiktsbildning och betonar att verksamheten ska präglas av allsidighet och kvalitet. 

Biblioteket ska vara en neutral mötesplats och inte ta politisk ställning.  

 

Rösterna i den beståndsnormativa diskursen ifrågasätter neutralitet och passivitet. 

Neutralitet är något som de andra diskurserna anser är en viktig hörnsten för 

bibliotekets verksamhet. En röst som framträder i den beståndsnormativa diskursen 

ser lagarna som omfattar bibliotekets verksamhet som ett hinder och understryker 

vikten av att låta biblioteken och bibliotekarierna göra sina egna professionella 

värderingar kring urvalet. Detta för att de inte genom passivitet vill återskapa 

orättfärdiga maktrelationer. Av den anledningen vill de aktivt utmana dessa 

maktrelationer och föreställningar utifrån idén om alla människors lika värde. 

Informationsfrihetsdiskursens ekvivalenskedja för bibliotek: 

Bibliotek – demokratisk institution – kunskapsförmedling – marknadsstyrt utbud – 

neutralitet – objektivitet – fri åsiktsbildning  

Professionsdiskursens ekvivalenskedja för bibliotek: 

Bibliotek – demokratisk institution - neutralitet – objektivitet – all- och 

mångsidighet – politisk obunden – ska vara fri från yttre påtryckningar 

Den beståndsnormativa diskursens ekvivalenskedja för bibliotek: 

Bibliotek – demokratisk institution – icke-neutrala – under hot från politiska 

grupperingar – värnar idén om människors lika värde och mot okunskap och 

intolerans 
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En koncis sammanställning av flytande signifikanter för respektive diskurs: 

Tabell 1: Flytande signifikanter. 

5.5 Subjektspositioner 
I den här delen kommer vi undersöka de subjekt och grupper som framträder i 

debatten. I vårt empiriska material förekommer en rad olika subjektspositioner som 

antingen själva träder fram som subjekt i debatten eller som blir omtalade av andra 

subjekt. De omtalade subjekten blir då följaktligen objekt. Syftet med att presentera 

de olika subjektspositionerna är att undersöka vilka det är i debatten som får komma 

till tals och vilka det är som blir omtalade då diskurserna speglar olika perspektiv på 

fenomen och aktörer. 

5.5.1 Debattens subjektspositioner 

I de diskurser som vi har utmålat har vi urskilt fyra subjektspositioner som är 

framträdande och som spelar en central roll i debatten: Journalister, professionen, 

Flytande 

signifikanter 

Informationsfrihetsdiskursen Professionsdiskursen Den 

beståndsnormativa 

diskursen 

Urvalsarbete Styrs av normerande dokument, 

marknad och efterfrågan 

Sköts utifrån, 

bibliotekariernas 

professionalism, 

normerande dokument 

och efterfrågan 

Professionalism. Ej 

neutralt/passivt för att 

återskapa orättfärdiga 

maktrelationer  

Censur Alla informationshindrande 

beslut. Hot mot fri åsiktsbildning. 

Bedrivs av ideologiskt drivna 

bibliotekarier. 

Förekommer ej. Begrepp som 

missbrukas av andra 

för att undergräva 

bibliotekariers 

urvalsarbete. 

Kvalitet Material som är granskat och ej 

lagstridigt. Framställning av 

innehållet ej signifikant. 

Granskat material. 

Bredd, all- och 

mångsidighet i 

beståndet. 

Granskat material 

som ej framställs på 

ett selektivt eller 

diskriminerande sätt. 

Yttrandefrihet Fri åsiktsbildning Bredd, all- och 

mångsidighet. Skydd 

mot yttre påtryckningar. 

Ej objektiv. Kan 

utnyttjas för yttre 

påtryckningar. 

Bibliotek Neutralt. Fri åsiktsbildning. 

Kunskapsförmedlare. 

Verksamheten ska spegla 

marknad och efterfrågan. 

Neutralt och objektivt. 

Politiskt obundet. Ska 

vara fri från yttre 

påtryckningar. 

Icke-neutrala. Värnar 

idén om människors 

lika värde. Är under 

hot från politiska 

grupperingar. 
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politiker och användare.  Vi har valt att beteckna alla personer med koppling till 

biblioteksväsendet, till exempel bibliotekarier, bibliotekschefer och akademiker 

inom biblioteks- och informationsvetenskap som professionen. Subjektspositionen 

politiker utgörs till största del av kommunala kulturchefer men även som 

individuella röster som säger sig representera ett visst parti eller en politisk 

åskådning. Journalisterna utgörs av yrkesjournalister samt reportrar, ledarskribenter 

och gästskribenter för svenska nyhetssidor och svensk press.  

5.5.2 Journalister 

Journalisterna kan sägas ha den mest framträdande rollen i våra diskurser. 

Journalisterna förekommer som författare av ledare, krönikor, debattinlägg och 

intervjuer. I en stor del av artiklarna där bibliotekarierna kommer till tals så står 

journalisterna dolda. I större delen av artiklarna där andra subjekt får komma till tals 

så framträder journalisterna som objektiva faktaredovisare som i artiklarna enbart 

redogör för de händelser som ligger till grund för den pågående debatten. En viktig 

sak att ha i åtanke när man ser på journalistens subjektsposition är att journalisten 

besitter makten att välja vilken person som ska få lyftas fram i debatten. Detta är 

något som vi lyfter i avsnitt 1.1 Medias makt och betydelse. Vem det är som ska 

intervjuas, vilka värdeladdade ord som används, vilka fakta som hänvisas till, var 

materialet publiceras och hur intervjun läggs upp ligger helt och hållet i 

journalisternas makt. På det viset har de makten och privilegiet att själva välja hur 

de ska konstruera de sidor som får komma till tals under en viss debatt eller konflikt. 

Journalisterna har med andra ord makten att reducera debatten eller konflikten till 

att enbart spegla vissa åsikter eller perspektiv för att påverka hur sakfrågorna 

framställs och uppfattas. 

 

Journalisternas egna röster framträder tydligast och oftast i 

informationsfrihetsdiskursen där de i stort sett konstituerar hela diskursen och vad 

den representerar. Journalisterna utgörs i den här diskursen till största del av 

borgerliga skribenter vilket bör tas i beaktning. Deras inlägg består av 

konfrontationer av biblioteken och bibliotekarierna i form av angrepp och 

anklagelser för censur och politisk aktivism. Bibliotekarierna som fattat besluten att 

neka inköp och utlån av tidigare nämnda kontroversiella medier utmålas av 

journalisterna som ett hot mot det bibliotekens egentliga syfte och som ett 

undergrävande av bibliotekens demokratiska uppdrag. Begrepp som censur och krav 

på neutralitet, fri tillgång och objektivitet brukas flitigt av journalisterna i 

sammanhanget. En stor dos misstänksamhet om politisk agenda riktas mot de 

bibliotek som valt att neka inköp och utlån av tidigare omtalade medier. En annan 

vinkel som tydligt lyfts fram av journalisterna i informationsfrihetsdiskursen är den 

om marknadsstyrning. Att det finns en stor efterfrågan berättigar verkets existens i 

biblioteket. 

I professionsdiskursen har journalisterna en mindre framträdande roll. Istället står de 

som författare för majoriteten av de artiklar där en eller flera bibliotekarier har 

intervjuats.  

 

I den beståndsnormativa diskursen framträder enbart en journalist som 
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subjektsposition. Journalisten vänder sig mot och kommenterar de röster som förs 

fram av andra journalister i debatten och de föreställningar som gör sig gällande i 

informationsfrihetsdiskursen. Journalisten kritiserar de betydelser som 

informationsfrihetsdiskursen tillskriver begreppet censur i sammanhanget. 

5.5.3 Professionen 

I diskurserna så intar professionen såväl subjektsroll som objektsroll. I artiklarna så 

presenteras personerna med kopplingar till biblioteksväsendet med sina befattningar 

och fungerar som ett slags belägg för de förstahandserfarenheter som framträder. 

Bibliotekarierna har en särskild ställning i debatten eftersom de på grund av sin 

profession och debattens ämne har tillgång till information och erfarenheter som 

inga andra subjekt har i debatten.  

 

I professionsdiskursen, i vilken den största delen av professionen framträder som 

subjekt, så talar större delen av bibliotekariesubjekten om betydelsen av 

professionalism och vad det innebär. Majoriteten framställer denna professionalism 

och förhåller sig till sig själva som att bibliotekarier ska i sin yrkesutövning iaktta 

saklighet, objektivitet och neutralitet. Vid urvalsarbete ska man arbeta för ett så 

allsidigt bestånd som möjligt där alla röster ska få komma till tals, så länge de inte 

bryter mot bibliotekens eller svensk lag. Man ska inte heller välja eller välja bort av 

politiska skäl. Bibliotekarierna refererar ofta till de riktlinjer och lagar som står 

nedtecknade i bibliotekslagen, IFLA/UNESCO:s internationella biblioteksmanifest. 

I informationsfrihetsdiskursen så återfinns denna bild av bibliotekarierna med 

skillnaden i hur de bör hantera urvalet. Professionen framträder i den här diskursen 

som objekt och inte som subjekt.  Där professionsdiskursen betonar 

bibliotekariernas professionalism så betonar informationsfrihetsdiskursen vikten av 

att låta efterfrågan styra. Emellertid omtalas de bibliotekarier som bryter mot 

informationsfrihetsdiskursens kriterier för urvalsarbete genom att inte köpa in eller 

låna ut de omtalade medierna. Dessa kallas för censurivrare och ideologiskt 

motiverade aktivister. De beskrivs genom dessa handlingar utgöra ett hot mot inte 

bara biblioteket och dess syfte som en plats för allsidighet och fri åsiktsbildning 

men även ett hot mot det demokratiska samhället. 

 

I den beståndsnormativa diskursen framträder dock en annan röst från 

biblioteksväsendet. Den bibliotekarie som företräder en röst i den 

beståndsnormativa diskursen anser att biblioteken bör ha mer inflytande över 

inköpen och de beslut som fattas av biblioteket i urvalsarbetet. Här råder en 

diskrepans och konflikt i uppfattningen av begreppet yttrandefrihet som i 

sammanhanget inte ses som ett objektivt värde utan något som är i konstant 

omförhandling och omtolkning i förhållande till omvärlden och som måste 

kompromissa med rådande lagar. Bibliotekarierna och biblioteken är i den här 

diskursen både som subjekt och objekt framställda som offer för påtryckningar, hot 

och hat, och samtidigt en påtvingad neutralitet i sitt urvalsarbete. Begreppet neutral 

är i det här sammanhanget inte ett neutralt begrepp utan uppfattas som ideologiskt 

laddat då bibliotekarierna på grund av kravet på neutralitet ge med sig för större 

delen av de inköpsförslag som de själva av olika anledningar har bedömt som 
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olämpliga. Ytterligare en röst som hör till diskursen anser att bibliotekarierna måste 

göra ett ställningstagande till det material som rösten bedömer som ett hot mot 

bibliotekarierna själva, demokratin och alla människors lika värde. Bibliotekariens 

roll framställs som motsatsen till det utmålade hotet: att föra fram och sprida 

kunskap och information. 

5.5.4 Politiker 

I informationsfrihetsdiskursen framträder enbart en politiker som subjekt vilken 

betonar vikten av ett marknadsstyrt bestånd där efterfrågan styr urvalsarbetet och 

där användarna får bilda sin egen uppfattning om verkets innehåll. I 

professionsdiskursen framträder politiker enbart som objekt.  

I professionsdiskursen framställs politiker och deras inflytande som ett hot och 

något som kan undergräva bibliotekarie-professionens professionalism och integritet 

i sitt beslutsfattande vad gäller urvalsarbetet.  

I den beståndsnormativa diskursen framträder politikersubjekt som gör uttryck för 

att biblioteken och bibliotekarierna är offer för påtryckningar av politiska krafter 

och vars inflytande under urvalsarbete med kontroversiellt material bör vara större. 

Politikerna uttrycker även att det är positivt att de har inflytande i hur biblioteken 

utformas och verkar i lokalsamhället. 

5.5.5 Användare 

Användare definierar vi som personer som på ett eller annat sätt begagnar sig av 

biblioteket och dess tjänster. Vad som är utmärkande för samtliga diskurser är att 

användarna aldrig träder fram som subjekt, utan enbart som objekt.  

I informationsfrihetsdiskursen betonas användarna som individer som myndiga 

medborgare som har rätt till samt är kapabla till att göra egna val och kritiska 

bedömningar av den information som de tar till sig via biblioteken. Användarna 

framställs även som kunder då deras efterfrågan anses vara en stark parameter för 

vad som ska styra urvalet.  

I professionsdiskursen så framträder också ett perspektiv av användare som urvalets 

målgrupp och som aktiva deltagare i utformandet av bibliotekets verksamhet och 

urval och som själva ska ha möjlighet att bilda sig en uppfattning av bibliotekens 

utbud utan att bibliotekarierna lägger sig i. Emellertid så betonas att efterfrågan ska 

kompromissa med bibliotekariernas professionalism. 

 

I den beståndsnormativa diskursen så förekommer inte begreppet användare eller 

individ. Istället har man valt att fokusera på de grupperingar som anses vara 

ansvariga för de inköpsförslagen av kontroversiella medier samt hot och hat 

bibliotekarierna fått motta efter att de nekat inköp och utlån av de omtalade 

medierna. De benämns som högerextremister eller grupperingar med 

främlingsfientlig och högerextrem agenda som försöker påverka bibliotekens 

urvalsarbete. Dessa beskrivs också som grupperingar som vanligtvis inte söker sig 
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till biblioteken och som nödvändigtvis inte ens bor i närheten av de omtalade 

biblioteken. 

5.5.6 Övriga subjektspositioner 

I den beståndsnormativa diskursen framträder ett subjekt som vi valt att tilldela 

epiteten politisk debattör, serietecknare och författare. Författaren talar om en 

journalist som objekt och hur denne lyfter upp rasismen i finrummen genom att 

sprida bilden av bibliotek som censurivrare. Utöver detta så omtalas bibliotekarierna 

som offer för hot och våld i samband med nekande av inköp av, enligt subjektet, 

konspiratoriska, invandringskritiska eller rent rasistiska verk. Författaren 

uppmuntrar till att man ska ta fram ytterligare riktlinjer och policys för att skydda 

demokratin och idén om mänskliga rättigheter. 
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6 Diskussion 

Syftet med det här avsnittet är att redogöra för syftet med vår uppsats och de 

frågeställningar som vi har ställt. Utifrån dessa drar vi slutsatser utifrån den analys 

vi genomfört och diskuterar den mot bakgrund av delar av det material vi har valt att 

använda under tidigare forskning. Vi kommer alltså att återkomma till vårat 

analysresultat och resonera kring det. Syftet med vår studie har varit att med hjälp 

av diskursanalytisk teori och metod som verktyg undersöka, urskilja och synliggöra 

de olika perspektiv och föreställningar som framträder i debatterna om bibliotekens 

urvalsarbete med kontroversiellt material. Vi vill se hur biblioteken och urvalsarbete 

framställs, vilka centrala begrepp, fenomen och formuleringar som används i 

debatterna och vilka betydelser som dessa tillskrivs. Vi har även velat undersöka 

vilka det är som får utrymme i debatterna och som därmed har inflytande på den 

verklighetsbild som konstrueras och sprids i det offentliga samtalet. Utifrån detta 

syfte har vi formulerat följande frågeställningar:  

 

• Vilka diskurser framträder i debatterna om urvalsarbete och kontroversiellt 

material i biblioteken? 

 

• Vilka föreställningar framträder om folkbiblioteket som verksamhet och 

urvalsarbete i debatterna? 

 

• Vilka centrala begrepp och argument används i debatterna, och vilka 

betydelser tillskrivs dem? 

 

• Vilka subjektspositioner finns och vilka röster gör sig hörda i debatterna?  
 

6.1 Metodkritik 
Diskursanalysen fungerar som ett effektivt verktyg på vårt empiriska 

material men det finns vissa saker som vi upplever som problematiska. När 

vi drar gränserna för olika diskurser så hamnar begrepp och formuleringar 

med som inte nödvändigtvis kan sägas representera en hel diskurs och dess 

aktörer även fast de kvalificerar för just den diskursen. Det kan således 

framstå och uppfattas som att begrepp eller formuleringar i en särskild 

diskurs som i sin tolkning eller användning står i stark kontrast mot hur de 

används i andra diskurser brukas flitigare eller väger tyngre än vad de 

egentligen gör. Diskursanalysen företräder det socialkonstruktionistiska 

perspektivet som har fått motta en stor mängd kritik i fråga om dess 

vetenskapliga användbarhet. Perspektivet beskrivs av vissa som 

oanvändbart då det inte går att avgöra vad som är bra eller dåligt, verkligt 

eller overkligt, eftersom ett forskningsresultat med hjälp av diskursanalys 

som metod enbart speglar ett av många möjliga resultat. Emellertid är inte 

syftet med vår undersökning att ta reda på vem som har rätt eller fel för att 

komma åt en sann sida av verkligheten. Syftet är att undersöka och 

synliggöra de olika aktörernas perspektiv som framträder i debatterna. I det 

syftet så är diskursanalysen väl lämpad som metod. 

 



 

44(55) 

 

6.2 Vilka diskurser framträder i debatterna om urvalsarbete och 

kontroversiellt material i biblioteken?  
Vi har genom närläsning av vårt empiriska material kunnat urskilja tre diskurser 

som vi har valt att kalla informationsfrihetsdiskursen, professionsdiskursen och den 

beståndsnormativa diskursen. I diskurserna framträder olika betydelser och 

uppfattningar kring fenomen och begrepp. Diskurserna har urskilts med hjälp av 

diskrepansen i dessa uppfattningar och tolkningar. I diskurserna återfinns många 

perspektiv som överensstämmer med varandra och i ett flertal fall går diskurserna in 

i varandra. 

6.3 Vilka föreställningar framträder om folkbiblioteket som 

verksamhet och urvalsarbete i debatterna? 
Samtliga diskurser har skilda uppfattningar av vad bibliotek är och bör vara även 

om de i stora drag är överens om den övergripande bilden av verksamheten och 

uppdraget så som den beskrivs i bibliotekslagen, riktlinjer, manifest, policys och 

styrdokument. Den huvudsakliga skillnaden ligger i hur man väljer att framställa 

och argumentera för vissa normerande dokument och problem, med betoning på hur 

de förhåller sig till urvalsarbetet på biblioteken.  

I debatterna så framträder informationsfrihetsdiskursen och den beståndsnormativa 

diskursen som de mest centrala och aktiva deltagarna som både går till angrepp och 

försvarar sig mot varandra. Huvuddragen i informationsfrihetsdiskursens kan sägas 

vara föreställningen att bibliotek ska vara neutrala och objektiva, en plats för fri 

åsiktsbildning där det bedrivs ett urvalsarbete fritt från censur och ett utbud som är 

format av användarnas efterfrågan. Allt material har en plats i beståndet så länge det 

finns en efterfrågan och/eller bidrar till beståndets all- och mångsidighet. Biblioteket 

ska vara en plats för att utmana tankar och idéer. Biblioteken och bibliotekarierna 

får inte under några som helst omständigheter ta ställning till eller låta de åsikter, 

idéer och värderingar som framställs i ett verk påverka urvalsarbetet så länge de inte 

är lagstridiga. 

Mot bakgrund av de händelser som ligger till grund för debatterna så utmålar 

informationsfrihetsdiskursen de bibliotekarier som valt att fatta beslut utifrån 

mediernas innehåll som censurivrare och politiska aktivister som motarbetar 

yttrandefriheten och bibliotekens demokratiska uppdrag. Professionsdiskursen har 

något av en neutral roll i jämförelse med de två andra diskurserna. Vad som 

utmärker professionsdiskursen är att de tar avstånd från total marknadsstyrning och 

alla försök att utifrån åsikter påverka bibliotekariernas urvalsarbete och bibliotekens 

bestånd. Oavsett om det kommer inifrån eller utifrån. I professionsdiskursen så 

betonar aktörerna bibliotekens neutralitet, objektivitet och deras uppdrag så som det 

definieras i de lagar och normerande dokument som omfattar dem samt den 

professionalism som fordras av utifrån dessa krav. Tonen är något självkritisk. I den 

beståndsneutrala diskursen så ifrågasätts och problematiseras uppfattningen av 

biblioteken som neutrala mötesplatser och ett neutralt förhållningssätt i 

urvalsarbetet. Biblioteken är och kan inte, enligt den beståndsneutrala diskursen, 

vara neutrala. Idén om alla människors lika värde och mänskliga rättigheter står 
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enligt diskursen över yttrandefriheten och av den anledningen finns det i vissa fall 

legitima motiv till att i urvalsarbetet välja bort vissa medier. 

6.4 Vilka centrala begrepp och argument används i debatterna, och 

vilka betydelser tillskrivs dem? 
I debatterna så framträder en rad begrepp som tolkas annorlunda och som det råder 

olika uppfattningar om beroende på i vilken diskurs de används. Begrepp som vi 

funnit tolkas annorlunda är bland annat ”yttrandefrihet”, ”censur”, ”bibliotek”, 

”urval”, ”neutralitet” och ”kvalitet”. I diskurserna så framträder en stark antagonism 

i uppfattningen av biblioteken som neutrala mötesplatser och alltså i begreppet 

neutralitet. Den beståndsnormativa diskursen väljer att ifrågasätta neutralitet som 

både informationsfrihetsdiskursen och professionsdiskursen väljer att begagna sig 

av som ett betydande förhållningssätt i urvalsarbetet. I den beståndsnormativa 

diskursen framträder en uppfattning av biblioteken som neutralt som en motsats till 

hur de övriga diskurserna förhåller sig till det. Neutralitet blir i den 

beståndsnormativa diskursen synonymt med passivitet. I 

informationsfrihetsdiskursen och professionsdiskursen ger man begreppet den 

betydelse som den formuleras i folkbiblioteksmanifestet i vilket understryks kraven 

på folkbibliotekens neutralitet samtidigt som de ska förmedla idéer och tankar inom 

alla områden och ska i kontroversiella frågor försöka spegla motstridande intressen 

och frågor så att individen själv får möjligheten att bilda sig en uppfattning (SOU 

1984:23, s. 43). Den passiva neutraliteten tolkas emellertid i den beståndsnormativa 

diskursen som ett ställningstagande eftersom biblioteken står maktlösa inför 

påtryckningar om inköp av kontroversiella medier trots att vissa bibliotekarier i sin 

bedömning i särskilda fall ansett att ett eller flera verk strider mot exempelvis 

kvalitetskraven eller idén om alla människors lika värde. De anser att denna 

passivitet kan bidra till att återskapa orättfärdiga maktrelationer som de vill ta aktiv 

ställning mot och utmana utifrån idén om alla människors lika värde och rättigheter. 

Denna passivitet utgör ett hot mot vad ett bibliotek anses ska vara: ett värn mot 

okunskap och tolerans. På grund av den avvikande bilden av biblioteken som en 

neutral eller icke-neutral mötesplats och vad denna neutralitet betecknar så finns det 

inte en hegemoniserad bild av urvalsarbetet eller vad biblioteken är och borde vara. 

I den beståndsnormativa diskursen så avfärdas angreppen och anklagelserna om 

censur som i sammanhanget missbrukade begrepp för att undergräva det 

urvalsarbete som åligger bibliotekarierna och deras professionella bedömning. De 

anklagelser för censur som framträder i informationsfrihetsdiskursen bemöts inte 

direkt från professionsdiskursen. Det råder konsensus om att begreppet censur inte 

är någonting positivt, emellertid råder det diskrepans vad gäller ändamålet med 

begreppets användning i sammanhanget. 

I den beståndsnormativa diskursen väljer en av deltagarna att ifrågasätta 

yttrandefrihetsbegreppet som ett objektivt och absolut värde och berättar att 

mänskliga rättigheter och idén om allas lika värde är värden som står över denna 

princip. Åtkomstbegränsningar av verk som på något sätt undergräver mänskliga 

rättigheter kan med andra ord inte klassas som att de bryter mot yttrandefriheten. 

Vem som har tolkningsföreträde i denna relativa definition av yttrandefriheten och 

vad som kränker människors lika värde framgår ej, men det framgår att 
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bibliotekariernas professionalism och integritet i sitt beslutsfattande har något med 

det att göra. Bibliotekslagen och styr- och policydokument som understryker att 

biblioteken ska stå för fri åsiktsbildning samt all- och mångsidighet, framstår i den 

beståndsnormativa diskursen som ett hinder för bibliotekarier som i sitt urval vill 

begränsa åtkomsten av material som av dem själva tolkats som att de strider mot 

mänskliga rättigheter, bibliotekets värdegrund eller inte når upp till kvalitetskraven 

på grund av bland annat selektivt vald statistik. Den här relativa tolkningen och 

diskrepansen i uppfattningen av vad som strider mot vad och vad som kan göras 

föremål för begränsning i urvalsarbetet är själva underlaget till debatterna. Samtidigt 

så är det sällan ett argument bemöts direkt. Diskursernas flytande signifikanter kan 

inte nå hegemonisk intervention så länge de olika diskurserna återger elementen på 

skilda sätt. 

6.5 Vilka subjektspositioner finns och vilka röster gör sig hörda i 

debatterna? 
Vi har urskilt totalt 5 grupper av subjektspositioner som är framträdande i debatten: 

Journalister, professionen, politiker, användare och övriga.  Vi har valt att beteckna 

alla personer med koppling till biblioteksväsendet, till exempel bibliotekarier, 

bibliotekschefer och akademiker inom biblioteks- och informationsvetenskap som 

professionen. Subjektspositionen politiker utgörs till största del av kommunala 

kulturchefer men även individuella röster som säger sig representera ett visst parti 

eller en politisk åskådning. Journalisterna utgörs av yrkesjournalister samt reportrar, 

ledarskribenter och gästskribenter för svensk press. Under övriga subjektspositioner 

framträder en enskild individ som vi valt att beteckna som en politisk debattör, 

serietecknare och författare. Vår analys har visat att professionen och journalisterna 

framträder tydligast och tar störst plats som subjekt. Journalisterna har till största del 

utgjorts av personer med åsikter åt höger på den politiska skalan. De mest omtalade 

utgörs av professionen som av journalisterna i informationsfrihetsdiskursen utmålas 

som ansvariga för diverse informationshindrande aktiviteter och censur genom att 

inte bevilja inköp eller fjärrlån av tidigare nämnda kontroversiella verk. Vilka som 

emellertid inte får komma till tals men som inte sällan är omtalade är användarna. 

Användare definierar vi som personer som på ett eller annat sätt begagnar sig av 

biblioteket och dess tjänster. Vad som är utmärkande för samtliga diskurser är att 

användarna aldrig träder fram som subjekt, utan enbart som objekt. När användarna 

betecknas som just användare så framställs de som myndiga medborgare som är 

kunniga nog att göra egna val och bedömningar. De framställs även som aktiva 

deltagare när det kommer till utformningen av bibliotekets verksamhet. När dessa 

betecknas som högerextremister eller grupperingar så anses de som skyldiga till 

påtryckningar mot biblioteken för att påverka bibliotekens bestånd och även hot och 

hat mot biblioteken. Emellertid anses de personer som gör sig skyldiga till sådant 

inte vara sådana som vanligtvis använder sig av biblioteken. Frånvaron av denna 

röst kan tolkas som ett generellt ointresse för att låta dem komma till tals. 

6.6 Avslutande diskussion 
Analysen visar på att det både inom professionen och bland de övriga debattörerna 

framförs föreställningar som inte samstämmer med varandra. Att det finns så pass 

splittrade uppfattningar av vad biblioteken och urvalsarbete är eller borde vara, och 
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att till och med de normerande dokumenten väljs att tolkas på så olika sätt är minst 

sagt problematiskt. Vad säger detta om biblioteken? Dessa föreställningar som i 

varierande grad sprids av diverse åsiktsbildare i det offentliga samtalet riskerar ha 

ett starkt inflytande på den verklighetsbild av biblioteken och urvalsarbete som 

sprids i samhället. 

Det som i vissa avseenden kan anses vara problematiskt när det kommer till 

urvalsarbetet är att även om bibliotekarierna förhåller sig till lagar och normerande 

dokument så förblir deras handlingsfrihet och möjlighet till att hantera sina 

samlingar efter verksamhetens mål eller andra orsaker alltid underkastade en slags 

passivitet som nämnda dokument tvingar dem till. Detta är emellertid inte till 

försvar för att beslut ska få fattas utifrån politiska eller personliga övertygelser. Det 

problematiska är att bibliotekens valfrihet och integritet ifrågasätts när det är 

marknaden och politiska grupperingar som utövar påtryckningar och vill påverka 

bibliotekens bestånd åt ett eller annat håll och som faktiskt lyckas. Biblioteken har 

inte någon skyldighet att köpa in ett särskilt verk så länge motiveringen inte strider 

mot bibliotekslagen och styr- och policydokument. I Biblioteken och juridiken 

(2017) skriver Susanna Broms att biblioteken själva bestämmer över hur de vill 

disponera och tillhandahålla sina samlingar och hänvisar till 

tryckfrihetsförordningen 2 kap. §11 första stycket 3 där det framgår att bibliotekens 

samlingar inte är allmänna handlingar. Följderna av dessa bestämmelser innebär att 

biblioteken själva bestämmer vilka böcker som köps in och lånas ut, och att ingen 

kan kräva att biblioteken tar bort böcker ur sina samlingar eller slutar låna ut dem. 

Vidare skriver Höglund och Klingberg (2001) att varje bibliotek bör utgå från sin 

kärna i verksamheten när de gör ett urval och därför ska exkludering av vissa titlar 

inte ses som ett uttryck för censur. Joacim Hansson (2012, s. 163–165) ställer sig 

kritiskt till att bibliotekens inköpspolicy blivit alltmer användarstyrt. Han menar att 

när användare, förlag och stora nätbokhandlare får ett allt större inflytande över 

urvalet minskar bibliotekens makt över beståndet och därmed deras förmåga att 

verka som ett alternativt mot masskulturen och underhållningsbranschen. Denna 

kritik och förhållningssätt till bibliotekens urvalsarbete och bibliotekariernas 

professionalism delar både professionsdiskursen och den beståndsnormativa 

diskursen, även om det inte är primärt marknaden som utgör hotet i den här 

debatten. Emellertid utmålas yttre påtryckningar som ett hot mot biblioteken som 

riskerar att göra dem till passiva förmedlingscentraler där externa röster i vissa fall 

kan upplevas ha en ogrundad makt och inflytande på biblioteksbeståndet. 

Bibliotekens uppdrag är, som Joacim Hansson skriver, inte att tillfredsställa 

konsumenter utan att bidra till ett starkt, demokratiskt lokalsamhälle (2012. s. 163–

165).  

Fleischer (2011) skriver om att det finns ett behov av transparens i bibliotekens 

urvalsarbete. Han anser att inköpslistor, inköps- och verksamhetsplaner och budget 

ska vara fritt tillgängliga för allmänheten. Med en sådan transparens framgår också 

om biblioteken gjort självständiga val eller om de använt sig av profiltjänst. En 

sådan öppenhet skulle underlätta för vidare utredningar kring bibliotekens 

urvalsarbete och utvecklandet av den nationella biblioteksstrategin och riktlinjer för 

bättre samordning och samstämmighet i urvalsarbetet. Det är något vi påminns av 

när Anja Dahlstedt (Arnroth, 2017, 19 september) uttrycker att hon är rädd för att 
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det ska uppstå en ängslighet och att istället för att ta tag i frågorna på allvar så 

försöker många bibliotek hitta pragmatiska sätt att komma runt vissa inköp eller att 

de beslutar sig för att bevilja eller neka något på grund av konflikträdsla. Av den 

anledningen så upplever vi efter vår undersökning att bristen på samstämmighet 

fordrar tydligare policys och riktlinjer. Vi hyser därför stora förhoppningar om att 

den nya nationella biblioteksstrategin, som snart kommer att publiceras, tar tag i 

dessa frågor. 

När det kommer till diskussionen kring de värderingar som anses kontroversiella i 

de omtalade medierna så kan man säga att den speglar en debatt som förs just nu på 

Amerikanska universitet och som är mer eller mindre aktuell idag i en stor del av 

västvärlden och där det råder delade meningar om det ska vara tillåtet att uttrycka 

alla slags åsikter, även om de är obehagliga och riskerar att kränka någon, eller om 

de ska förbjudas för sämjans skull och på bekostnad av yttrandefriheten såsom den 

definieras av lagen. (Young, 2018, april 8) Vi avslutar med ett citat som vi anser tala 

för bibliotekens, bibliotekariernas och urvalsarbetets utmaningar: 

 Det tredje exemplet stod Johanna Hansson, bibliotekschef i Uppsala för. Hon 

ställde frågan varför det är så förhållandevis enkelt att prioritera asylsökande 

och så svårt att hantera fri åsiktsbildning. Det spelar roll hur vi närmar oss en 

fråga med värderingar, organisationens uppdrag, användaren och sammanhang. 

Det spelar roll hur vi förhåller oss till att prioritera grupper - men möta 

individer. Det spelar roll var vi lägger tyngdpunkten i uppdraget: användarstyrt 

vs. professionsstyrt, välja åt... vs. stödja egna val, fri information vs. 

kurerad/anpassad information, kvalitet i enskild titel vs. i allsidigt utbud, 

konsekvensneutralt vs. med ansvar för användaren. Johanns hade några förslag 

på hur vi kan få "olika åsikter att tala med varandra": Genom att se det 

demokratiska uppdraget som en fråga om form och sammanhang, inte bara 

innehåll - tänk folkbildning! Genom att stödja individers - inte primärt 

gruppers – kunskapsbildning. Genom att hålla oss aktivt till hela 

medielandskapet - inte primärt till enstaka titlar. Genom att förhålla oss 

reflekterande och nyfiket kritiskt till vår egen åsiktsbildning, vårt 

förgivettagande och vår praktik (Lundqvist, 2017) 

 

6.7 Förslag till fortsatt forskning 
En ständigt aktuell fråga inom biblioteks- och informationsvetenskap har alltid varit 

“vad ska ett bibliotek vara?”. Idag har vi en bibliotekslag, manifest, riktlinjer samt 

styr- och policydokument som ger oss en bild av vad det bör vara och hur 

bibliotekarierna bör förhålla sig till medier i sitt urvalsarbete. Emellertid verkar det 

inte råda någon konsensus om definitionen av vad professionella överväganden 

exakt är för något eller var gränsen går mellan acceptabla inköpsförslag och såväl 

inre som yttre påtryckningar. Att försök görs att påverka bibliotekens bestånd 

utifrån politiska motiv kan ses som ett hot mot inte bara bibliotekens och 

bibliotekariernas integritet men även demokratin. Om biblioteken inte har någon i 

lag eller normerande dokument skriven förevändning för att neka ett inköp så har 

det setts som att de inte har någon talan när det kommer till inköpsförslag bortsett 
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från brist på utrymme och andra praktiska orsaker. Med dessa fakta på bordet så 

framstår biblioteken enbart som passiva förmedlingscentraler vilka enbart granskar 

huruvida medierna står på rätt sida av lagen eller ej. Kanske är det vad biblioteken 

ska vara? Är det användarna och marknaden som har sista ordet? Vad som i sådana 

fall skulle vara intressant att undersöka är hur dessa gränsdragningar görs på 

särskilda bibliotek samt upplevda för- och nackdelar med den gradvisa 

förskjutningen av auktoritet och inflytande på beståndet. Denna undersökning skulle 

förslagsvis kunna genomföras med kvalitativa intervjuer av bibliotekarier och chefer 

på folkbibliotek. 

 

Vad som också vore av intresse är att undersöka på vilka grunder de bibliotek som 

inte har utformat en mediepolicy fattar sina beslut då det som i artikel 3 nämns att 

majoriteten av de som beviljat inköp och utlån av kontroversiella medier är bibliotek 

som har tagit fram en sådan policy. Vidare är också majoriteten av de biblioteken 

som nekat inköp av kontroversiella medier sådana som inte har haft en mediepolicy.  

 

Man skulle även kunna genomföra en diskursanalys av de framtagna 

mediepolicydokumenten och jämföra förekommande begrepp och hur de olika 

riktlinjerna har valts att tolkas och används i praktiken får att såväl neka som att 

bevilja köp. 
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Sammanfattning 

De senaste åren har svensk dags- och kvällspress kantats av debatter rörande 

bibliotekens urvalsarbete efter att ett flertal bibliotek nekat inköp och utlån av 

medier som beskrivits som kontroversiella och invandringskritiska. Debatterna kom 

att handla om på vilka grunder bibliotekarier skulle fatta sina beslut och huruvida de 

ska förhålla sig till kontroversiellt material. Syftet med vår studie är att med hjälp av 

diskursanalytisk teori och metod som verktyg undersöka, urskilja och synliggöra de 

olika perspektiv och föreställningar som framträder i debatterna om bibliotekens 

urvalsarbete med kontroversiellt material. Vi vill se hur biblioteken och urvalsarbete 

framställs, vilka centrala begrepp och formuleringar som används i debatterna och 

vilka betydelser som läggs i dessa. Vi vill även undersöka vilka det är som får 

utrymme i debatterna och som därmed har inflytande på den verklighetsbild som 

konstrueras och sprids i det offentliga samtalet. Som verktyg för vår analys 

använder vi begrepp som tillhandahålls av Laclaus och Mouffes diskursteori. Med 

hjälp av dessa begrepp kan vi särskilja diskurserna från varandra och lyfta fram de 

verklighetsuppfattningar och perspektiv som framträder i debatterna. Vårt 

analysmaterial består av 22 artiklar som är publicerade i svensk press, på 

nyhetssidor, i branschspecifika tidningar och på en hemsida för 

biblioteksverksamhet. I vår analys lyckas vi urskilja tre skilda sett att se på 

biblioteken och urvalsarbetet. I informationsfrihetsdiskursen och 

professionsdiskursen förespråkas ett bibliotek som är för fri åsiktsbildning med ett 

neutralt och objektivt förhållningssätt i urvalsarbetet där alla medier som håller sig 

inom lagens gränser är tillåtna, oavsett om de är av diskriminerande karaktär. Vad 

som skiljer dessa två åt är informationsfrihetsdiskursens starka tilltro till 

marknadsstyrning och anklagelser om att det förekommer urvalsaktivism på vissa 

bibliotek. I den beståndsnormativa diskursen så tolkas begreppet neutralitet som en 

synonym till en passiv inställning till urvalsarbetet och de medier som kan utgöra ett 

hot mot verksamhetens värdegrund. Här framträder en föreställning om att 

bibliotekarierna bör ha rätten och handlingsfriheten till att under urvalsarbete 

bedöma och fatta beslut efter om innehållet i medierna strider mot deras uppfattning 

av idén om alla människors lika värde eller bryter mot mänskliga rättigheter. 

Undersökningen visar även att totalt 5 grupper av subjektspositioner är 

framträdande i debatterna: Journalister, professionen, politiker, användare och 

övriga. Av dessa är det journalister och professionen som har störst utrymme i 

debatterna. 
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