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1 Inledning 

Att låta personer eller organisationer framträda med kontroversiella budskap på 

bibliotek, budskap som kan uppfattas som kränkande, kräver någon form av 

ställningstagande. Sådana ställningstaganden görs i regel med hänsyn till en rad 

värderingar – allmänt vedertagna och egna – samt lagar och styrdokument. Men trots 

att det inte saknas direktiv att rådfråga, har de slutsatser som dragits av olika 

bibliotekschefer och ansvariga varierat kraftigt på senare år. En viktig fråga på en del 

håll i landet har varit om politiska budskap ska få framföras i bibliotekslokaler. En 

annan handlar om vilken hänsyn som eventuellt ska tas ta till människor som känner 

sig kränkta av en talares budskap. I grunden finns naturligtvis också frågan om 

kontroversiella debatter och föredrag alls hör hemma på bibliotek. Gynnas det 

demokratiska samhället av att biblioteken öppnar dörrarna för all slags 

programverksamhet, även mera kontroversiell sådan? Det är alltså frågan om samma 

sorts överväganden som när det gäller urval av medier som ska köpas in till 

biblioteken. Ibland har hänsyn till vissa grupper fått bli avgörande för bibliotekens 

urval, vilket lett till att medier plockats bort från sortimenten på en del bibliotek 

(Takala, 2012, 18 december). Andra bibliotek har valt att lyfta fram kontroversiellt 

material, exempelvis på biblioteket i Mjölby som betonar vikten av att ha exempelvis 

Adolf Hitlers Mein Kampf , från 1925, i sortimentet (Feltreuter, 2016, 25 april). 

Mjölby bibliotek har också ordnat en bokutställning med bland annat det 

kontroversiella seriealbumet  Tintin i Kongo av Herge från 1946, där afrikaner 

framställs på ett ofördelaktigt sätt (Hadzimahovic, 2016, 21 april). Så mycket kan 

slutsatser om bibliotekens uppgift alltså variera, vilket visar att detta är komplexa 

frågor utan självklara svar.  

 

Ett faktum som är svårt att bestrida är att folkbiblioteken som allmänna, fritt 

tillgängliga och ofta rymliga lokaler i samhället, h 

ar stor potential att vara arenor för all slags debatt. De skulle kunna vara en plats där 

vi även genom det talade ordet ställs inför andra synsätt och värderingar än våra egna 

(Audunson, 2004, Skot-Hansen, 2001). För att debatt ska komma till stånd krävs 

dock att budskap som står emot varandra får framföras, därför är det troligen svårt att 

helt undvika det kontroversiella i debattsammanhang. Debatter kan väcka starka 

känslor och oväntade reaktioner, direkt på plats i biblioteket, vilket sällan inköpta 

medier för hemlån gör på samma sätt. Redan innan de gått av stapeln, kan 

kontroversiella föredrag leda till upprorsstämningar, demonstrationer, kritik i media 

och förknippande av biblioteket med de kontroversiella åsikter som framförs.  

Urvalet av föredrag och programpunkter görs i dagsläget utifrån sådant som 

bibliotekens uppdrag, eventuella hänsyn och risker, samt det faktum att biblioteken, 

enligt § 2 i bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska vara en typ av offentliga rum som 

främjar demokrati och möjliggör informationsspridning och fri åsiktsbildning. 

Bibliotekslagens skrivning kan tolkas som en uppmaning att släppa in en stor bredd 

av åsikter i programutbudet. Men det finns också röster i biblioteksdebatten som 

menar att allting inte hör hemma på bibliotek. Bibliotekarien Lena Grönlund (2012, 

11 november) problematiserar talet om fri åsiktsbildning genom att hävda att 

förmedling av information inte är en neutral handling. Genom denna reproduceras 

värderingar och normer i samhället. Biblioteket bör stå för inkludering och sträva 

efter att vara en plats där all känner sig välkomna. Urval som görs med hänsyn till 

detta är inte detsamma som censur, menar hon.   
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Att öppna lokalerna för kontroversiella föredrag medför alltså att man måste vara 

villig att hantera allmänna reaktioner och kritik. Detsamma gäller om man nekar 

kontroversiella talare tillträde till biblioteken. Därför framstår hantering av 

kontroversiella föredrag på bibliotek som ett område värt att utforska för sig. Bilting 

och Holmudd påpekar i uppsatsen Strategisk medieplanering och yttrandefrihet på 

bibliotek (2015), att det finns ganska lite skrivet om programverksamhet på bibliotek 

i ljuset av yttrandefriheten och vad som anses ingå i bibliotekens uppdrag och 

föreslår studier om detta, vilket denna uppsats tagit fasta på.  

    

1.1. BAKGRUND 
På senare år har organisationer och talare med kontroversiella budskap vid ett antal 

tillfällen nekats att framträda på bibliotek i svenska kommuner. Här kommer en del 

exempel på sådana situationer att presenteras. Sommaren 2014 stoppade 

Stadsbiblioteket i Göteborg föreläsningen Invandring och mörkläggning av 

etnologiprofessorn Karl Olov Arnstberg, som skulle ha hållits i bibliotekets lokaler. 

Orsaken var att en debatt hade blossat upp kring talaren som ansågs ha ett rasistiskt 

budskap. Justitieombudsmannen (JO) kritiserade senare biblioteket för att ha brutit 

mot grundlagen om yttrandefrihet genom att ställa in föreläsningen (Wetterqvist, 

2016, 5 februari). JO ansåg också att skälet som angavs – säkerhetsläget – inte var 

godtagbart eftersom inget konkret skäl fanns att frukta några våldsamheter. 

Dessutom påpekade JO i sitt yttrande att eftergifter på grund av tillfälliga eller 

varaktiga opinioner kan leda till urholkning av yttrandefriheten (Westin, 2016, 5 

februari).  

 

En annan kontroversiell talare som blivit nekad att tala på bibliotek är konstnären 

Lars Vilks som blev rikskänd för ett antal år sedan då han gjorde en rondellhund 

föreställande profeten Mohammed. Kort därefter ställde bibliotekschefen i Trelleborg 

in Vilks besök på biblioteket (Degerholm, 2007, 4 september). Vilks har på senare år 

levt dygnet runt med livvakter eftersom han mottagit många dödshot. Ett faktum som 

visar att hans konst har skapat häftiga reaktioner som gör det rimligt att frukta 

oroligheter. Samtidigt är det naturligtvis inte önskvärt att ge upp yttrandefriheten på 

grund av extrema, antidemokratiska intressegruppers hot. Dagens Nyheter har i ett 

flertal artiklar tagit upp Vilks som ett exempel på att ”rätten att uppröra” måste ingå i 

yttrandefriheten. Tidningen påpekar också att Vilks konst, enligt domstolsbedömning 

inte faller under lagen om hets mot folkgrupp (Helmerson, 2011, 22 september). På 

senare år har Vilks emellertid vid en del offentliga framträdanden råkat ut för 

attacker, vilket gör att det både krävs mod och troligen faktiskt innebär ett 

risktagande att låta honom tala i allmänna sammanhang. 

 

Reaktioner från lokalsamhället och media har ofta spelat stor roll i beslut som rör 

kontroversiella talare på bibliotek. När sådana beslut fattas är bibliotekscheferna ofta 

de som slutligen har avgjort vem som fått framträda eller inte. För att förenkla 

beslutsprocessen har en del kommuner tagit fram riktlinjer för föredrag i bibliotekens 

regi. Dock har dessa riktlinjer i vissa fall komplicerat situationen snarare än 

underlättat den, vilket kommer att framgå genom informanterna i denna studie. 

Stockholms nya biblioteksplan är ett exempel på hur sådana direktiv kan se ut och 

den kommer att förespråka en tillåtande urvalsprincip. I ett utkast till den står det att 

endast lagen ska sätta gränser för vem som får hålla föredrag på bibliotek. 

Biblioteket ska inte ta ställning och ingen ska utestängas från det öppna samtalet, 

framgår det av utkastet (Aase, 2015, 30 september). Stockholms stad har, jämfört 

med en del förortskommuner kring staden, även tidigare valt att låta yttrandefriheten 

väga tyngre än hänsyn till att människor kan bli kränkta. Så valde man till exempel 
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att ha kvar Lilla Hjärtat-böckerna (som ansågs innehålla en karikatyr av en svart 

flicka) medan Botkyrka och Huddinge kommun, båda med hög andel invandrare, tog 

bort dem.  

 

För att ta ytterligare ett exempel på de olika vägval svenska bibliotek har gjort: I 

småländska Ljungby gallrade man bort Arnstbergs bok (2013, med G. Sandelin) med 

samma namn som det tidigare nämnda föredraget: Invandring och mörkläggning 

med hänvisning till bibliotekets värdegrund. Men i Vällingby, norr om Stockholm, 

valde man i stället att skylta med den, dock tillsammans med en starkt 

invandringspositiv bok. Vällingby motiverade skyltningen med att man enligt 

bibliotekslagen ska verka för fri åsiktsbildning (Frick, 2015, 27 juli). Detta exempel 

visar att synen på vad biblioteket står för, hänsyn till vissa grupper och synen på 

yttrandefrihet är viktiga aspekter när man resonerar i svåra valsituationer om vad 

som är förenligt med bibliotekens uppdrag.  

 

Anja Dahlstedt, chef inom Bibliotek Botkyrka påpekar i ett debattinlägg i 

Biblioteksbladet (2015) att frågan om bortval är allt annat än enkel. Hon vänder sig 

mot att yttrandefriheten ofta framställs som ett absolut och objektivt värde. Absolut 

yttrandefrihet existerar inte heller, då exempelvis lagar om hets mot folkgrupp och 

mot barnpornografi begränsar den, skriver hon. Dessutom anser hon att andra värden 

än yttrandefrihet väger tyngre. ”Idén om alla människors lika värde och rättigheter är 

överordnad såväl demokrati som yttrandefrihet. Det finns gott om exempel där 

demokratiska styren inte värnar de mänskliga rättigheterna, eller där mänskliga 

rättigheter inte gynnas av en oinskränkt yttrandefrihet” (Dahlstedt, 2015). Hon 

kritiserar också Biblioteksbladet för att alltför onyanserat försvara yttrandefriheten 

framför andra värden i det temanummer om yttrandefrihet som tidningen gett ut 

(2015, nr. 01/02). 

  

Vad som får sägas och visas i det offentliga rummet är i skrivande stund även en 

aktuell fråga i samhällsdebatten. Under våren 2016 orsakade exempelvis den kände 

barnboksförfattaren Jan Lööfs böcker skriverier, då de anses innehålla fördomsfulla 

och stereotypa teckningar (Haidl, 2016, 8 maj). En världskänd händelse som har fått 

hela västvärlden att diskutera yttrandefrihet är dödskjutningarna som skedde på 

satirtidningen Charlie Hebdo i Paris förra året, närmare bestämt den 7 januari, 2015. 

Ett attentat som slutade med 12 döda och 11 skadade medarbetare. Tidningen var 

känd för sina satirteckningar av profeten Mohammed, påven och andra religiösa och 

politiska personer. Händelsen satte i hög grad fokus på konflikten mellan 

yttrandefrihet och hänsyn och en mängd artiklar skrevs i Sverige och i många andra 

länder till yttrandefrihetens försvar. Stora sympati-manifestationer hölls på många 

håll i världen för Charlie Hebdo och yttrandefriheten. I februari 2015 skrev 

regionbibliotekarien Maria Ehrenberg på Biblioteksbladets webbsida under rubriken 

”Är vi Charlie?” Hon avslutade med att deklarera att hon själv är det.  

Men alla försvarade inte satirtidningen. Röster höjdes också i den svenska debatten 

för att kränkningar av andra människor i yttrandefrihetens namn, inte är rätt. En av 

dem var Herman Lindqvist som kallade tidningen ”islamofobisk” och ”rasistisk” 

(Lindqvist, 2015, 17 januari). Författaren Theodor Kallifatides skrev i sin blogg om 

rätten att kränka att: ”en sådan rätt borde över huvud taget inte finnas” (Kallifatides, 

2015, 18 januari). Dessa två författares debattinlägg är exempel på den ståndpunkt 

som menar att respekt för människors tro och känslor ibland bör värderas högre än 

yttrandefriheten. Charlie Hebdo har sedan attentatet vid flera tillfällen under våren 

2016 fått kritik, då man ritat satirteckningar av bilden på den lille döde 

flyktingpojken Alan Kurdi som återfanns liggande i vattenbrynet, samt på artisten 
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Stromae som sjunger om hur han letar efter sin döde far i krigets Ruwanda (Färlin, 

2016, 30 mars).  

I Sveriges Radio, P1 Debatt (2016, 7 februari) diskuterades konstnärens Makode 

Lindes kontroversiella utställning på Kulturhuset i Stockholm. Utställningen har (i 

likhet med Lilla Hjärtat) kritiserats för att den visar gammaldags, karikatyrmässiga 

bilder av svarta, så kallade ”pikaninnys”. Den av Linde önskade titeln Negerkungens 

återkomst, ledde till bråk mellan Kulturhusets ledning och dess konstchef, där den 

senare avgick. Medan Linde har hävdat konstens rätt att vara ”inkorrekt” (Lenas, 

2015, 1 december), menar andra personer, som liksom Linde har mörk hudfärg, att 

bilderna är kränkande. Ingen av personerna i radiodebatten ansåg dock att Lindes 

utställning borde ha stoppats men många saknade en meningsfull balans och/eller 

kontext omkring den (Pascalidou, 2014, 7 februari). I maj 2016 berättade dock 

tidningen Dagens Nyheter (Jones, 2016, 12 maj) att några anställda som arbetat med 

utställningen har anmält sina chefer för att ha utsatt dem för rasism. Exemplet Linde 

visar tydligt hur svårt det kan vara att hantera kollisionen mellan å ena sidan 

principer kring konstnärlig frihet och yttrandefrihet och å andra sidan 

hänsynstagande till vissa grupper, i detta fall personer med afrikanskt utseende och 

ursprung.   

I denna inledning har jag sökt visa svårigheterna med att fatta beslut kring medier, 

programverksamhet, utställningar med mera som berör kontroversiella ämnen. Hör 

sådant hemma på biblioteken eller inte? Det finns olika sätt att svara på det. När det 

kommer till skarpt läge – där yttrandefrihet står mot folkopinion eller risken att 

kränka – måste bibliotekschefen, likt en allvis kung Salomo, fatta beslut. Besluten 

underlättas inte heller av att styrdokumenten har motstridiga direktiv. Å ena sidan 

ska biblioteken bidra till fri åsiktsbildning (SFS, 2013:801, § 2), men å andra sidan 

ska de vara ”till för alla” (§ 5). De flesta bibliotek har därför ambitionen att alla ska 

känna sig välkomna och inkluderade vilket kan vara mycket svårt att förena med 

vissa talares budskap.  

1.2. PROBLEMFORMULERING 
Vad gör en programansvarig eller bibliotekschef om en talare som har ett 

kontroversiellt budskap vill hålla föredrag i biblioteket? Det kan ha uppstått bråk och 

konflikter vid tidigare tillfällen då talaren framträtt och budskapet kan innehålla 

sådant som en del uppfattar som kränkande. Att neka är sällan ett enkelt val och 

kräver ofta argument som väger lika tungt som yttrandefriheten och bibliotekens 

uppgift att bidra till fri åsiktsbildning. Hur beslutet än blir så är det i regel chefen 

som fattar det, åtminstone måste hon eller han kunna stå till svars för det även om det 

fattas av till exempel en programansvarig. Problem kring kontroversiella föredrag är 

alltså i hög grad ett problem för bibliotekens ledning.  

 

Bibliotekslagen (2013:801, § 6) talar om allsidighet men i verkligheten får inte alla 

tala på bibliotek. Det finns också möjligheter att hänvisa till andra skäl än innehållet 

för att neka viss programverksamhet, vilket kan göras för att komma runt problemet 

med kontroversiella budskap. Dock fungerar det inte alltid att göra så, som i fallet 

Göteborg där biblioteket fick JO-kritik. Bibliotekschefen måste fråga sig om risken 

för bråk eller att människor ska känna sig kränkta är skäl nog för att ställa in ett 

föredrag. Åsa Söderlind och Gullvor Elfs rapport (2014) visar att det inte finns någon 

enighet kring hur urval av medier ska göras på svenska bibliotek. Resultatet från 

intervjuerna i denna studie tyder på att detsamma gäller vid bokning av talare och 

föredrag i bibliotekens lokaler och regi. Biblioteksplanernas direktiv ser dessutom 
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olika ut i olika kommuner och anställda och chefer tolkar bibliotekens uppdrag på 

olika sätt (Söderlind & Elf, 2014).  

 

Bibliotekschefer och andra anställda som fattar beslut om urval av föredrag och 

talare måste alltså fråga sig: Vad händer om besökare vänder i dörren för att en talare 

tycks dem alltför motbjudande att lyssna till, eller vad händer när vi nekar 

representanter för vissa intressen och åsikter att framträda? En sak är i alla fall klar. 

Människors uppfattning om biblioteken och vad de står för kommer att påverkas av 

de vägval som dess ledning gör beträffande kontroversiella föredrag och 

arrangemang, likaväl som vid urval av medier. Föredrag som hålls i bibliotekens 

lokaler och regi blir i allmänhetens ögon en del av bibliotekens verksamhet. Därför 

måste det finnas ett svar på frågan varför, eller varför inte, kring deras existens. 

 

1.3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med denna studie är att genom intervjuer undersöka hur bibliotekschefer och 

verksamhetsansvariga har resonerat och agerat i samband med hantering av 

kontroversiella talare, samt att utforska hur detta speglar värderingar, ideologiska 

ståndpunkter och synen på bibliotekens uppdrag att bidra till fri åsiktsbildning. Jag 

har också velat undersöka hur informanterna ser på bibliotekens möjligheter att 

fungera som offentliga arenor.  

Mina frågeställningar är:  

Hur hanterar folkbibliotek kontroversiella talare och hur anser bibliotekschefer och 

programansvariga att de ska hanteras, i förhållande till yttrandefriheten, bibliotekets 

uppdrag och eventuella hänsyn till lokalsamhället och vissa grupper.   

Vad innebär, enligt informanterna, bibliotekens uppdrag när det gäller 

programverksamheten och hur ser de på bibliotekets roll som offentlig arena och 

plats för debatt? 

2 Tidigare forskning om bibliotek och yttrandefrihet  

Här följer en genomgång av tidigare forskning som visar hur synen på yttrandefrihet, 

eventuella hänsynstaganden och bibliotekets uppdrag har studerats och diskuterats i 

bibliotekssammanhang på olika håll i världen. Jag har främst sökt via biblioteket vid 

Högskolan i Borås, i databaserna LISA och LISTA som har material inom biblioteks- 

och informationsvetenskap och via Google, för artiklar i dagstidningar och 

Biblioteksbladet. Sökorden har bland annat varit; free speech, libraries, racism, 

programme, selection med flera ord med anknytning till min inriktning. 

Genomgången gör inte anspråk på att vara heltäckande. Artiklarna berör ofta frågan 

om urval i samband med inköp av medier till biblioteken då det inte finns så mycket 

skrivet om förhållningssätt beträffande just programverksamhet. Men frågan om 

urval av medier berör samma sorts överväganden om yttrandefrihet och bibliotekets 

uppdrag. Det är samma principer, lagtexter, uppdragsbeskrivningar, överväganden 

och eventuella hänsyn som avgör urval av talare och programpunkter och därför har 

denna forskning bedömts vara relevant.  

 

För att börja med en historisk tillbakablick över hantering av det kontroversiella, så 

såg redan filosofen John Stuart Mill dilemmat mellan åsiktsfrihet och hänsyn. Han 
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försvarar i sitt kända verk Om Friheten som utkom 1869 rätten till fri åsiktsbildning 

och religionsfrihet, men menar samtidigt att det civiliserade samhället måste bevara 

en anda av god medborgerlighet. Detta innebär ofta en balansakt mellan frihet och 

tvång. Ibland krävs maktmedel för att hindra medlemmar av civiliserade samhällen 

från att skada varandra. Gränsen för friheten bör alltså gå där skada tillfogas, enligt 

Mill (1859/2009). Tidigt i historien, exempelvis under den strängt religiösa 

medeltiden, valde många bibliotek att bevara skrifter trots att de ansågs oacceptabla, 

farliga och olämpliga, ibland endast med motiveringen att man bör känna sin fiende. 

Om detta skriver Byrne (2004) i Australian Library Journal. Han betonar 

bibliotekens roll för det fria utbytet av idéer mellan olika samhällen och genom 

tiderna. Byrne inleder sin artikel med en uppräkning av urgamla konstföremål, 

skrifter och liknande som förstörts i krig, exempelvis de äldsta versionerna av 

Gilgamesh-eposet – världens äldsta litterära verk, samt kung Hammurabis lag. Dessa 

föremål, menar han, representerar mänsklighetens gemensamma historia, upptäckter, 

idéer och drömmar (s. 135). Resurser som dessa tillhör inte endast lokalsamhället 

eller det aktuella landet, utan hela mänskligheten, menar han. Men fortfarande 

förekommer bibliotekscensur på många håll, enligt Byrne (2004), i synnerhet där 

krig eller konflikter råder men även i fredstid. Urval och bortval har alltså alltid 

förekommit, såväl som beslut om att samla och bevara kontroversiella budskap i 

biblioteken. Men synen på detta har varierat i olika tider. Artikeln av Byrne berör 

samma typ av problem som denna studie vill undersöka, det vill säga hur man har 

hanterat kontroversiella budskap i biblioteksvärlden och vilka konsekvenser detta 

kan få.   

 

McCabe (2001) skriver om den tydliga förändring som ägde rum i USA under 1980-

talet då en frihetlig konsensus växte fram kring bibliotekens uppdrag. Från början, i 

bibliotekens barndom, ansågs de ha ett socialt uppdrag att utbilda demokratiska 

medborgare, men nu utmanades idén om samhällets rätt att påverka individer i någon 

speciell riktning. Resultatet av dessa nya tankeströmningar blev, enligt McCabe, att 

utbildningsuppdraget övergavs till förmån för ett uppdrag som endast handlar om att 

tillgängliggöra information. Utbildning och andra ansatser att försöka socialisera 

människor började nu betraktas som hinder för personlig frihet. McCabe är kritisk till 

denna förändring och påpekar också att en uppgift som bara handlar om att förmedla 

information, är alldeles för enkel för dagens välutbildade bibliotekarier. Enligt 

McCabe, har denna frihetliga och individualistiska konsensus, som fortfarande 

gäller, medfört att biblioteken är överdrivet rädda för att styra eller påverka 

besökarna. Exempelvis vågar de inte sätta upp regler och gränser för användning av 

biblioteket och gör allt för att undvika anklagelser om censur. Många bibliotekarier 

kan inte förmå sig till att säga att någon typ av material överhuvudtaget skulle kunna 

vara skadligt, påpekar McCabe (s. 86). Själv anser han att bibliotekarier har 

kompetens nog att fatta beslut om sortiment och urval, men genom den nya ideologin 

har biblioteken förlorat mycket av sin forna auktoritet. I boken Civic Librarianship – 

Renewing the Social Mission of the Public Library (2001) förespråkar han att 

biblioteken ska återupprätta sin auktoritet i samhället. Den nu rådande intellektuella 

och moraliska relativismen härleder McCabe (2001) tillbaka till romantikens attack 

på upplysningen. För att lyfta fram individuell frihet förnekades rationell kunskap 

och tanken på gemensamma moraliska värden som kan delas av alla i ett samhälle. I 

stället framhävdes subjektivitet och sådant som individuell känsla och instinkt – att 

gå sin egen väg i stället för social konformitet. Men enligt McCabe krävs det, för att 

ett samhälle ska fungera, att man kan enas kring vissa gemensamma värderingar. Det 

var i upprätthållandet av sådana värderingar som biblioteken från början såg sin roll, 

vilket man alltså numera, enligt McCabe, har frångått. Artikeln av McCabe är 
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intressant då den betonar bibliotekens folkbildande roll och deras roll som spridare 

av demokratiska värderingar. Åsikten att biblioteken fortfarande bör ha en sådan roll 

stämmer överens med en del värderingar som framkommit i denna studie.       

 

McCabes analys (2001) av den frihetliga konsensus som råder i USA stämmer ofta 

överens med resonemangen i vetenskapliga artiklar. Bland artiklar från anglosaxiska 

länder, inom biblioteks- och informationsvetenskapen, är det svårt att finna en enda 

som tydligt förespråkar censur eller bortval av resurser eller programpunkter med 

hänsyn till vissa grupper. Många uttrycker en medvetenhet om att principer som rör 

bibliotekens uppgift kan krocka och problematiserar frågor kring rasism, 

homosexualitet och andra kontroversiella ämnen men slutar alltid i ett 

ställningstagande för yttrandefrihet och mot censur och bortval. Ofta förespråkar 

artiklarna i stället för bortval, vikten av att skapa en balans. ”The solution is not to 

close down, but to ensure balance”, skriver McMenemy (2009, s. 88), apropå en ny 

lag i Storbritannien som förbjuder material som uppmanar till terrorism. Han påpekar 

att vad som uppmanar till terrorism är en tolkningsfråga som inte alltid är självklar. 

Kanske måste även gamla irländska folksånger, vars innehåll senare inspirerat 

terroristgrupper, förbjudas om lagen ska följas korrekt påpekar han. I stället för 

förbud förespråkar McMenemy moteld: ”Rather subversive or radical ideas need to 

be challenged by their polar opposite” (McMenemy, 2009, s. 88). Denna synpunkt – 

att kontroversiella budskap kan balanseras med motsatta sådana – uttrycks ibland av 

informanterna i denna studie samt i andra bibliotekssammanhang, som i exemplet 

med Vällingby bibliotek i inledningskapitlet.  

 

2.1. FOLKOPINIONENS MAKT 
Vad det omgivande samhället tycker om olika medier och talare kan spela stor roll 

för hur urval av medier och föredrag blir. Folkopinionen och de allmänt rådande 

värderingarna i samhället fångas i sin tur ofta upp av medierna och så är debatten 

igång. Bibliotekschefer och programansvariga måste kunna hantera starka åsikter hos 

allmänheten och medier på ett sätt som stämmer överens med bibliotekens uppdrag. 

Byrne (2004) reflekterar kring hur det lokala samhällets önskemål och påtryckningar 

lätt kan glida över i en form av censur. ”[…] it can be a short step from selecting that 

which is relevant to rejecting that which might be considered objectional by the 

community or indeed the librarian himself or herself.” (s. 140-141). Som exempel på 

detta tar han de krav som rests i många länder på att ta bort Harry Potter-böckerna av 

J.K. Rowlings därför att dessa innehåller magi. Detta inslag har uppfattats som anti-

kristet och stötande av kristna grupper. Böckerna har varit enormt uppskattade av 

barn över hela världen och hyllats av lärare och föräldrar, då de fått väldigt många 

icke-läsande barn att läsa i en tid då bokläsandet minskar. Att ta bort Harry Potter-

böckerna skulle därför, enligt Byrne (2004), vara ett brott både mot bibliotekariernas 

professionella åtagande att tillgängliggöra information  samt mot åtagandet att 

tillgodose sina kunders önskemål. Själv är Byrne (2004) en stark förespråkare för 

yttrandefriheten och menar att bibliotekens åtagande att tillgängliggöra information 

även innefattar önskemål om resurser som biblioteket och dess anställda ogillar. En 

ny-nazist som nekas material kan annars hävda sig vara ignorerad och nedtryckt av 

majoritetsbefolkningen. Byrne visar här på en möjlig tolkning av idéen att 

biblioteksverksamhet ska vara ”tillgänglig för alla”, som det står i den svenska 

bibliotekslagen (SFS, 2013:801, §2). Det som majoritetssamhället anser vara 

kontroversiellt kan vara det enda som intresserar enskilda individer, något som bidrar 

till problematiken med att hantera kontroversiella budskap. 
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Att det lokala samhällets förväntningar och önskemål kan påverka urval och 

hantering av det kontroversiella, påpekar även Moody (2004), tidigare verksam 

bibliotekarie i Australien. Moody tar upp hur biblioteken ofta bedriver en slags 

självcensur, mer eller mindre medveten, på grund av press från lokalsamhället. Detta 

är fel, menar hon, för bibliotekens uppgift är att tillgängliggöra all sorts information. 

Biblioteken bör även tillgodose önskemål om resurser som dess anställda direkt 

ogillar och inte litar på. Men Moody (2004) anser också att biblioteken är en 

utbildande instans som ska arbeta för att bidra till att utveckla ett kritiskt 

förhållningssätt hos sina användare. Dessa synpunkter går i linje med filosofen Mills, 

som också menade att ett samhälles förmåga att utbilda medvetna och reflekterande 

medborgare är en förutsättning för att demokratin och yttrandefriheten ska fungera i 

praktiken (Mill, 1859/2009). 

Moody (2004) är alltså motståndare till censur men lyfter samtidigt fram 

svårigheterna med att hantera kontroversiella ämnen. Om rasistiskt, homofobiskt och 

antisemitiskt material, skriver hon: ”issues around such ‘hate items’, be they racist, 

sexist, homophobic, anti-semitic, etc, may indeed be the toughest for librarians to 

work through” (Moody, 2004, s. 144). Hon påpekar också att en del kontroversiellt 

material endast finns tillgängligt genom extremist-organisationer som det rentav kan 

vara farligt för bibliotekspersonal att ha kontakt med, ett påpekande som visar att det 

finns mer än yttrandefriheten att ta ställning till när det gäller kontroversiellt material 

och föredrag. Något konkret förslag på hur extrema organisationers material ska 

hanteras ger hon dock inte. Artikelns belysning av möjliga faror och problem vid 

hantering av kontroversiella budskap är inte desto mindre mycket intressant för 

denna studie. Moodys ställningstagande är i linje med the Australian Library and 

Information Association (ALIA), som fastslår att fri tillgång till information är 

avgörande för demokratin:”Freedom can be protected in a democratic society only if 

its citizens have unrestricted access to information and ideas” (ALIA, 2016).  

 

Ett annat exempel på den allmänna opinionens betydelse är Ann Curry (1994) som 

tar upp hur de kanadensiska biblioteken agerade i samband med den kontroversiella 

romanen American Psycho av Bret Easton Ellis. Det visade sig att huruvida olika 

bibliotek bedömde boken som lämplig styrdes till stor del av hur den mottogs i media 

samt av vilken efterfrågan det var på den. Bibliotekarien och forskaren Lester 

Asheim från Chicago påpekade dock redan 1953 att talet om att välja bort material 

på grund av ekonomiska skäl eller att det inte skulle passa målgruppen och liknande, 

ligger väldigt nära de skäl som skulle anges av en censurinstans. Han föreslår därför 

att urvalsprocessen görs genom att snarare leta efter skäl för att inkludera en bok i 

samlingarna än skäl för att ta bort den. Den som gör bedömningen bör alltså hellre 

fokusera på ett verks värden och förtjänster, än på dess brister. Ett förhållningssätt 

som tillämpas än idag av på sina håll, vilket framgår i Åsa Söderlind och Gullvor 

Elfs rapport (2014). Rapporten som heter Vi arbetar i medborgarnas tjänst, visar 

tydligt bilden av hur svenska bibliotek försöker anpassa sig till medborgarnas 

önskemål och även ser detta som det rätta förhållningssättet.  

 

Att anpassa sig till medborgarnas och det lokala samhällets önskemål kan dock 

innebära svårigheter och ses som ett avsteg från bibliotekens uppdrag. Samtidigt 

råder det inte sällan en påtaglig skillnad mellan hur bibliotekarier och forskare å ena 

sidan, och befolkningen å den andra, ser på urval och kontroversiella budskap på 

bibliotek. I vetenskapliga artiklar förefaller författarnas ståndpunkt ofta vara att 

ansvariga biblioteksanställda ska stå upp för yttrandefriheten även om det kan kosta 

på. Denna ståndpunkt förefaller också vara vanlig bland bibliotekarier (Oltmann, 

2016) men är däremot inte alls självklar i alla befolkningsgrupper. I en artikel 
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beskriver professor Susan. K. Burke (2009) hur studier på stora och blandade 

populationsgrupper i USA har visat att runt 35 procent av alla amerikaner är positiva 

till censur av olämpligt material på bibliotek. Bland informanterna med lägst 

utbildningsnivå var det högst andel som var positiva till censur, cirka 45 procent, och 

därefter föll antalet positiva i takt med att utbildningsnivån ökade. Burke menar att 

det är viktigt för bibliotekspersonal att känna till att många medborgare är positiva 

till censur och bortval, exempelvis av hänsyn till utsatta grupper. Själv vill hon dock 

behålla den rådande yttrandefriheten. (Burke, 2009). 

 

Shannon M. Oltmann  (2016) redovisar en studie hon gjort av amerikanska 

bibliotekariers syn på censur och yttrandefrihet. Det visade sig att en överväldigande 

majoritet var starkt för yttrandefrihet och motståndare till censur samt uppgav att de 

sympatiserade med American Library Associations Freedom to Read Statement 

(ALA, 2016). Samtidigt svarade så många som 40 procent att de hade upplevt 

konflikt mellan sina personliga värderingar och de professionella (s. 40). Oltmann 

menar att detta kan bero på att bibliotekarierna i yrkesrollen prioriterar vad de ser 

som samhällets behov av fri tillgång till all slags information. I studien svarade också 

31 procent att de upplevt press och påtryckningar från det omgivande samhället att ta 

bort kontroversiellt material ur sortimentet (Oltmann, 2016. s. 28). Glappet mellan 

hur många bibliotekarier ser på yttrandefriheten jämfört med allmänheten är 

intressant och kan bidra till förståelse för svårigheterna med att hantera det 

kontroversiella. Det kan vara viktigt att känna till att åsikter i olika 

befolkningsgrupper om yttrandefrihet kan skilja sig mycket och att de inte behöver 

stämma överens med vad majoriteten av bibliotekarier anser. Hur bibliotekariernas 

åsikter formas är också en intressant fråga, i synnerhet eftersom de flesta 

bibliotekarier i Oltmanns artikel tycks så eniga, åtminstone i sina professionella 

värderingar. Att man kan ha olika värderingar personligen och professionellt är också 

något som informanterna i denna studie vittnar om. Detta kan ibland leda till att man 

blir tvungen att stå upp för och försvara val som man personligen tycker är felaktiga, 

vilket resultatet av denna studie visar exempel på.         

 

2.2. HANTERING AV BUDSKAP SOM SKADAR 
När det gäller ståndpunkter som drar åt att betona hänsynstagande vid urval av 

medier och programverksamhet styrs dessa ofta av en önskan att undvika att kränka 

och skada människor. Ofta finns det också en vilja att bidra till att skapa ett bättre 

samhälle. Därför är det intressant att titta på några artiklar som lyfter fram 

svårigheter kring kontroversiella budskap. Som jag tidigare nämnt menade filosofen 

John Stuart Mill (1859/2009) att det bör gå en gräns för vad staten kan tolerera när 

människor kommer till skada. Det finns olika sätt att definiera skada, en allmän 

uppfattning nuförtiden är att även det talade och skrivna ordet kan orsaka skada. Så 

kallat ”näthat” och nätmobbing är exempel på detta. I Europa har många länder 

försökt förhindra att hatiska och rasistiska budskap kommer i omlopp genom lagar 

som begränsar yttrandefriheten. I Sverige har vi exempelvis den så kallade ”lagen om 

hets mot folkgrupp” (SFS 1949:105). I USA däremot är det tillåtet att framföra 

hatiska och mycket kontroversiella budskap.  

 

De amerikanska forskarna Jenny S. Bossaller och John M. Budd tar i en artikel 

(2015) upp det fria talets paradox, att syftet med kränkande tal är att tysta andras 

röster. De menar också att: ”Good speech does not necessarily offer an antidote to 

bad speech” (s.26). Artikeln handlar främst om konsekvenserna av att så kallat ”hate 

speech” som är tillåtet i USA och innefattar sådant som i Sverige alltså skulle falla 

under lagen om hets mot folkgrupp (SFS 1949:105). Artikeln nämner bland annat 
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den tragiska händelsen med den 12-åriga Rebecca Ann Sedwick som efter 

nätmobbing tog sitt liv (Bossaller & Budd, 2015). Amerikanska bibliotek ska å ena 

sidan, enligt det så kallade Freedom to Read Statement (ALA, 2016), tillgängliggöra 

vidast möjliga urval av åsikter. Även sådana som av de flesta människor anses vara 

olämpliga eller rentav farliga. Å andra sidan talar The Diversity Statement (ALA, 

2016) om vikten av att skapa en miljö fri från rasism (s.31). Mitt emellan dessa 

principer hamnar bibliotekarien, eller bibliotekschefen, som ska fatta beslut. 

Bossaller och Budd belyser alltså en svårighet i hanteringen av hatiska budskap som 

uppstår när olika principer som styr bibliotekens uppdrag krockar. Själva anser de att 

alla sorts idéer bör finnas representerade i biblioteken men ställer frågan om de måste 

ha ”equal airtime?” (s.32). De betonar också, liksom Byrne (2004), bibliotekens 

folkbildande uppdrag och dess betydelse i en demokrati. Biblioteken måste ständigt 

omvärdera sina utbildningsinriktade insatser, menar Bossaller och Budd (2015). 

Idealt bör de bidra till att människor blir bättre, det vill säga mer välutbildade och 

moraliska så att de kan bidra till den amerikanska demokratin (Bosaller & Budd, 

2015). De avrundar med att säga att biblioteken ska rymma allt som lagen tillåter 

men betonar samtidigt deras ansvar: ”[…] to develop spaces that encourage civilty 

and healthy debate. This means strengthening the educational mission of the 

institution. We must also recapture the mindset of compromise necessary to the 

retention of the republic. Democracy requires nothing less” (s.42). Det folkbildande 

uppdraget är alltså, enligt Bossaller och Budd (2015) mycket viktigt för demokratin 

och hela den amerikanska statens fortlevnad. Vad de två amerikanska författarna 

menar med kompromisser för bevarandet av republiken förklaras dock inte närmare. 

Hur man rent konkret ska bidra till att göra människor bättre genom 

biblioteksverksamhet förklaras heller inte.  

 

Tony Doyle (2008) talar om hur attentat liksom det som skedde den 11 september 

2001 i USA hotar yttrandefriheten och det fria samhället, vilket är ett skäl att kämpa 

för dess bevarande. Samtidigt, konstaterar han, vill knappast någon bibliotekarie 

bidra till att sätta instruktionsböcker för vapentillverkning i händerna på terrorister. 

Han försöker därför i artikeln reda ut skillnaden mellan urval och censur. 

Biblioteken, skriver han, behöver inte i yttrandefrihetens namn samla på 

bombmanualer och liknande. Men det är ändå viktigt att dessa inte väljs bort som en 

form av censur, utan för att de bedöms inte passa in i bibliotekens urval. Allting 

passar ju inte in på allmänna bibliotek, påpekar han och tar som exempel avancerad 

speciallitteratur inom olika yrkesområden (Doyle. 2008). Doyles resonemang kan te 

sig motsägelsefullt och tolkas som en uppmaning att försöka hitta andra skäl än 

innehållsmässiga för att ta bort oönskade resurser. I alla fall tycks han mena att 

allting inte hör hemma på bibliotek.       

 

För att hitta någon som är negativt inställd till den rådande graden av yttrandefrihet i 

den anglosaxiska världen har jag behövt gå utanför biblioteks- och 

informationsvetenskapen. Ett exempel på en kritiker är Laura Beth Nielsen, 

amerikansk professor inom juridik och sociologi som (2006) tar upp konsekvenserna 

av att nedvärderande, sexistiskt och rasistiskt tal är tillåtet. Nielsen påpekar att 

många människor drabbas och lider av detta utan att kunna göra något åt det, därför 

att: ”Law offers an implicit license to harass women and minorities” (s.168). 

Människors självkänsla och välmående påverkas negativt av detta men också deras 

inställning till samhället och lagarna i allmänhet. Lagens skydd av all slags tal ger en 

signal om att trakasserier och nedvärderingar är sådant som människor förutsätts 

uthärda. Idén om free speech är dock så etablerad i USA att få medborgare vill 

ifrågasätta den, menar Nielsen, som redovisar en studie där många amerikaner 
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tillfrågats. Ord kan tyckas ha en begränsad möjlighet att skada men enligt Nielsen 

(2006) kan de bidra till att legitimera direkta våldshandlingar. Men Nielsens 

ambition tycks främst vara att belysa problemet, för trots sina många invändningar 

mot det fria ordet, kräver hon ingen begränsning av yttrandefriheten. 

It may very well be that the policy choice we have made in favor of free 

speech in America is the correct one. Nonetheless, the study of offensive 

public speech brings to light the ways in which law works to normalize and 

legitimate social hierarchies of race, gender, and class, favoring the 

privileged in each of these types of interactions. (Nielsen, 2006, s. 180). 

  

En som tydligt förespråkar censur är emellertid den amerikanske filosofen John 

Rawls som levde mellan 1921-2002. Han är främst känd för sina radikala teorier om 

rättvisa. Samhället är inte rättvist förrän det är rättvist för var och en, menade han. 

Enligt Rawls bör en demokratiskt vald stat sätta stop för farligt material som hotar 

medborgarna och statens egen existens (Rawls, 1999). En inskränkning av friheten 

kan ibland vara nödvändig för att skydda friheten själv. Det finns en gräns för hur 

mycket de toleranta måste tolerera de intoleranta, skriver han i verket En teori om 

rättvisa (1999). En regim som väljs av folket och som står för tanke-, åsikts- och 

religionsfrihet måste också kunna upprätthålla säkerhet och ordning, annars hotas 

människors frihet. Samhällets rätt att upprätthålla säkerhet och ordning står därför, 

enligt Rawls (1999), över moraliska och religiösa intressen. Många intoleranta 

grupper, påpekar Rawls, har på sina program att avskaffa många av de friheter de 

själva åtnjuter i en demokrati och därigenom mister de sin rätt att klaga om deras 

egen frihet inskränks (1999). Raws tycks alltså mena att det kan vara rätt att låta 

andra hänsyn gå före fullständig yttrandefrihet. Att samhället kan behöva skydda sig 

mot åsikter som hotar dess existens eller dess innevånare genom att inte tillåta dem. 

Det är naturligtvis möjligt för bibliotekschefer och programansvariga att tänka som 

Rawls vad gäller programverksamhet och urval på bibliotek, det vill säga i termer av 

att skydda människor och samhället från antidemokratiska budskap. Samtidigt 

behöver ett sådant förhållningssätt gå att motivera utifrån rådande styrdokument och 

bibliotekens uppdrag. 

 

2.3. FRI DEBATT OCH TOLERANS 
De finns också röster inom biblioteks- och informationsvetenskapen som menar att 

biblioteken i högre grad borde vara en plats där medborgarna möter 

meningsmotståndare i debatter och samtal. Ragnar Audunsons och Svanhild Aabøs 

(2012, 2004) teorier om så kallade ”hög- och lågintensiva mötesplatser” eller 

”arenor” (Audunson, 2004, s. 429), samt behovet av de senare i samhället är exempel 

på denna ståndpunkt. För att reda ut begreppen; högintensiva arenor är enligt 

artikelförfattarna platser där människor har sina primära engagemang i livet, såsom 

till exempel hemmet och arbetsplatsen. Lågintensiva arenor eller mötesplatser är i 

stället allmänna platser där vi exponeras för andras värderingar och åsikter. 

Författarna talar, liksom filosofen Jürgen Habermas (1962/2003) om den så kallade 

publika sfären, vilket syftar på en allmän plats som är oberoende både av staten och 

marknaden och, enligt Habermas nödvändig som motvikt till dessa två. Han påpekar 

också vikten av att publika sfärer i samhället präglas av rationellt och sekulärt 

tänkande och är frikopplade från religiös styrning. Biblioteken med sin traditionella 

roll som främjare av demokratin, kan ses som en sådan plats, menar Audunson 

(2004) och med sin blandade besökskrets är de mycket lämpliga som lågintensiva 

mötesplatser. Audunson påpekar också att i Finlands bibliotekslag från 1998 fastslås 

det som en viktig uppgift för biblioteken att främja ”civic skills” hos medborgarna 
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(s.434), vilket han ser som positivt. Artikeln av Audunson (2004) handlar också om 

att biblioteken är synnerligen lämpliga platser för att bidra till integration, då de har 

en stor potential just som arenor där människor från olika kulturer kan mötas och 

kommunicera. Tolerans förutsätter nämligen att det finns allmänna platser där vi 

möter andra synsätt och intressen än våra egna:  

The cement of democracy is tolerance. Tolerance presupposes that we are 

exposed to other values, interests than our own and, that we reconciliate 

ourselves with their existence and accept them as legitimate. (Audunson 

2004, s. 437).  

 

Den tyske filosofen Habermas, som tidigare nämnts, ansåg redan 1962 att det fanns 

för få publika sfärer och att behovet av dessa kommer att öka i takt med att det civila 

samhället blir alltmer invaderat av marknaden. Dagens utbud av information är 

enormt och tvingar människor att välja sina informationskanaler. Detta har på många 

sätt bidragit till att grupper i samhället med olika värderingar och kulturell bakgrund 

kommit längre ifrån varandra (Habermas, (1962/2003). 

 

Utvecklingen av internet innebär tyvärr inte alltid en mötesplats för människor med 

olika åsikter, enligt Audunson (2004) utan kan tvärtom komma att bidra till att 

människor i mindre grad än tidigare exponeras för andras värderingar, då många 

endast rör sig i forum och på sajter där de finner likasinnade. Han påpekar dock, även 

detta i likhet med Habermas (1962/2003). och även Mill (1859/2009). att demokratin 

behöver en viss värdegemenskap för att kunna fatta beslut och fungera. Utmaningen i 

det mångkulturella samhället handlar därför både om hur en sådan värdegemenskap 

ska gynnas, samtidigt som multikulturell olikhet också ska gynnas. För att detta ska 

bli möjligt måste politiker och beslutsfattare arbeta aktivt för att skapa 

kontaktmöjligheter, dialog och kommunikation mellan invånarna i ett samhälle, 

menar Audunson (2004). Den norske forskaren summerar artikeln med att 

konstatera:  

What we need are profound reflections on the unique caracteristics of 

today’s democratic challenges and the ways public librarianship can and 

must be reformulated in order to be relevant with respect to those challenges. 

(Audunson. 2004, s. 440).  

 

Även Geir Vestheim (1999) menar det är viktigt för demokratin att folkbiblioteken 

fortsätter att vara platser för mångfald och debatt. En åsikt som delas av den danska 

forskaren Dorte Skot-Hansen (2001) som betonar bibliotekens potential som 

debattforum. Hon skriver att hon vid en granskning av bibliotekens hemsidor i 

Danmark, fann att programverksamheten mest handlade om arrangemang för barn 

och helt okontroversiella ämnen som till exempel reseskildringar eller föredrag om 

kända artister och deras verk. Mycket få programpunkter berörde kontroversiella, 

debattskapande ämnen, även om några få gjorde det. Hon nämner exempelvis en 

föreläsning om rättssäkerhet för marginaliserade personer och en annan om 

traumatiserade flyktingars liv i Danmark. Dessa mera kontroversiella föredrag verkar 

dock ofta tillfälliga och utan sammanhang, skriver Skot-Hansen (2001) som 

ifrågasätter om de faktiskt skapar någon debatt alls eller om de snarare bidrar till att 

cementera bilden av utsatta grupper som annorlunda. Den stora debatten i Danmark 

om huruvida invandrarkvinnor ska ha rätt att bära slöja har exempelvis inte tagits upp 

på biblioteken påpekar hon och summerar situationen med att konstatera; att 
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generellt sett har folkbiblioteken inte spelat någon tydlig roll i den offentliga 

debatten (s. 58-60). I Norge har det starka värnandet om yttrandefriheten däremot lett 

till att kontroversiella talare beretts plats på biblioteken trots starka reaktioner bland 

allmänheten. Hösten 2014 tilläts exempelvis den tidigare nämnde Lars Vilks att 

framträda på Deichmanske bibliotek med ett föredrag till stöd för konstnären Dan 

Park som, enligt artikeln, i sin tur har hyllat attentatsmannen Anders Behring Breivik 

som sköt ihjäl 69 ungdomar på ett sommarläger i Norge. Biblioteket på Deichmanske 

ansåg sig, enligt tidningen ETC, inte ha något annat val än att tillåta föredraget 

(Ankersen, 15 oktober, 2014). I en annan tidning förklarade bibliotekschefen Kristin 

Danielsen beslutet med det mindre negativt klingande uttalandet: ”Vi håller 

yttrandefriheten högt” (Grahn, 15 oktober, 2014). Värt att notera är dock att detta 

exempel inte var en arrangerad debatt där någon motpart fanns, utan ett föredrag där 

Vilks fick framträda ensam.            

 

Audunson och Aabø (2004, 2012) liksom Skot-Hansen (2001) och Vestheim (1999) 

menar alltså att det vore önskvärt att biblioteken, i högre grad än hittills, blir platser 

där människor kommer i kontakt med andra värderingar än sina egna. Sådana 

kontakter bidrar till ökad tolerans i samhället och gynnar demokratin och stämmer 

därför överens med bibliotekens uppdrag. Exponering för många olika värderingar 

kan naturligtvis ske på flera olika sätt men programverksamhet och föredrag är en 

viktig del i det arbetet. Genom medveten styrning är det möjligt för chefer och 

programansvariga att öppna biblioteken för programverksamhet som inte endast 

utgörs av trivselskapande föredrag, utan även debatter och samtal om kontroversiella 

frågor och ämnen. Med Audunson och Aabøs (2004, 2012) teorier om lågintensiva 

mötesplatser och behovet av dessa i samhället vill jag sätta fokus på de som 

förespråkar att biblioteken i högre grad blir platser för debatt, även sådan som berör 

kontroversiella ämnen (Ankersen, 2014). Förespråkare för denna mera accepterande 

inställning till det kontroversiella, som gärna ser samtal och debatt på biblioteken, 

menar att människor måste kunna tolerera och hantera varandras olikheter för att 

demokratin ska fungera. Biblioteken är allmänna lokaler i samhället till vilka alla 

medborgare har fri tillgång och fungerar därför bra som mötesplatser för en stor 

bredd av åsikter. Det råder i dagsläget ofta stor frihet på biblioteken när det gäller 

inriktning och utformning av den egna programverksamheten, vilket gör det fullt 

möjligt att ge större utrymme åt politiska och andra ämnen som kan vara 

kontroversiella. Även när det gäller uthyrning av lokaler kan biblioteken naturligtvis 

välja att vara mer eller mindre öppna för kontroversiella ämnen. Men om biblioteket 

ska vara den lågintensiva mötesplats och det debattforum som Audunson, Aabø 

(2004, 2012) och Skot-Hansen (2001) vill se, så ställer detta troligen ökade krav på 

bibliotekschefer och ansvariga när det gäller att stå emot kritik och folkopinion, samt 

att försöka skapa balans i programverksamheten så att företrädare för kontroversiella 

åsikter inte står oemotsagda.  

 

2.4. SVERIGE MELLAN FRIHET OCH HÄNSYN 
Sverige har med tiden blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle, vilket på många sätt 

har påverkat vår syn på vad som tidigare var relativt okomplicerade frågor. Är det 

rätt att ha en berusad kapten Haddock som utropar sådant som ”vid profetens skägg” 

på barnavdelningen (Simonsson, 2013), eller är detta att betrakta som kränkande? 

Till skillnad från i den anglosaxiska världen, finns det i Sverige en större spridning 

av förhållningssätt och infallsvinklar i diskussionen kring yttrandefrihet respektive 

eventuella hänsynstaganden. Det finns de som anser att andra rättigheter och direktiv 

kan väga minst lika tungt som yttrandefriheten och dessutom spelar den allmänna 

folkopinionen in.  
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Åsa Söderlind och Gullvor Elf (2014) finner i en rapport från intervjuer med 

bibliotekspersonal och studier av biblioteksplaner ett tydligt dilemma mellan å ena 

sidan målet om bredast möjliga utbud och å andra sidan målet att biblioteken ska 

verka för mångfald och ett inkluderande biblioteksrum. Frågan om 

främlingsfientlighet och rasism anses enligt studien mycket viktiga. Samtidigt finns 

alltså konkurrerande idealbilder för folkbiblioteken. En är att de ska vara en öppen 

arena där besökare får ta del av alla slags åsikter, vilket anses gynna den fria 

åsiktsbildningen. En annan är att biblioteken ska kunna avstå från material om detta 

bedöms vara främlingsfientligt eller ha ett, för vissa grupper, kränkande innehåll. 

Även ett sådant förhållningssätt motiveras ofta av förespråkarna som varande i linje 

med bibliotekets demokratiska uppdrag. I rapporten diskuteras de i regel svåra 

överväganden som biblioteken ofta står inför beträffande urval. Å ena sidan finns 

yttrandefriheten och tanken att biblioteken ska bidra till fri åsiktsbildning, å den 

andra ambitionen att människor från alla slags grupper i samhället ska känna sig 

välkomna. I slutkapitlet skriver Söderlind och Elf: 
 

Kanske kan man konstatera att obegränsad informationsfrihet i vissa fall är 

omöjlig att helt förena med vissa andra mänskliga värden vi värdesätter när 

vi rör oss i gränstrakterna och gråzonen för det etiskt försvarbara och att 

diskussionen och debatten därför ständigt måste vara öppen också på grund 

av att samhällsvärderingar så uppenbart förändras. Kanske är då också 

kompromissen i vissa lägen den enda rimliga hållningen? (2014, s.112).  

 

Enligt det internationella biblioteksmanifest (2016), som också citeras av Elf och 

Söderlind, ska biblioteken både göra all sorts kunskap och information lätt 

tillgänglig för sina användare och även vara till för alla, oberoende av ålder, etnisk 

tillhörighet, kön, religion, nationalitet, språk eller social status. Principen om fri 

tillgång till information betonas genomgående i alla biblioteksmanifest som 

Söderlind och Elf studerat, samt även uppmaningar att motsätta sig censur. Frågan 

om neutralitet är också intressant. I en del medieplaner för bibliotek fastslås det att 

biblioteken ska vara neutrala när det gäller urval (s.39). Idén om det neutrala 

biblioteket hör enligt Söderlind och Elf (2014) också samman med en hållning som 

lägger tyngdpunkten på informationsfrihet (s. 75-77). Ibland används dock ordet 

neutralt i betydelsen att ingen ska behöva känna sig diskriminerad (s. 90). I dessa 

olika synsätt på vad neutralitet är finns en konflikt då det första vill tillåta största 

möjliga bredd i sortimentet och det andra vill kunna välja bort diskriminerande 

budskap. Söderlind och Elf (2014) urskiljer också i slutdiskussionen två vanliga 

förhållningssätt; ”att välja till och att välja ifrån – frihet till och frihet från” (s. 107).  

Bibliotekets möjligheter som offentligt rum för debatt kan också ses i ljuset av  

Demokratirådets rapport Demokrati som dialog (1995). I den talas det om så kallad 

”upplyst förståelse” som en grundläggande förutsättning för demokratin. Viktiga 

grundstenar i denna sägs vara den fria åsiktsbildningen och den offentliga debatten. 

Men för att debatt ska kunna ske i praktiken, behövs det offentliga rum som ger 

plats för dessa (s.36).   

Det har skrivits en del uppsatser i Sverige på temat yttrandefrihet. En stark 

förespråkare för yttrandefrihet är Tord Heljeborg (1998) som skriver om bibliotekens 

hantering av internet. Många bibliotek som han talade med uppgav att de hade 

installerat filter på sina datorer för att förhindra porrsurfande. Detta är, enligt 



15 

 

Heljeborg, i linje med hur svenska bibliotek fungerar – de tillämpar censur. När urval 

görs av vilka resurser som ska köpas in, faller betydligt mer än vad lagen kräver 

utanför ramarna. Naturligtvis kan biblioteken inte ha allt som finns, så ett urval är 

naturligt, medger Heljeborg (1998), men han hävdar samtidigt att om urvalet 

systematiskt missgynnar vissa åsikter är det att betrakta som olämplig censur. När det 

gäller de allmänna datorerna på biblioteken anser han att det inte ska vara några filter 

på dessa, utan att biblioteken ska tillåta ett ”fullständigt fritt internetanvändande” (s. 

54). Endast lagen bör sätta gränser för bibliotekens utbud och eftersom pornografiskt 

material ryms inom tryckfrihetsförordningen så ska åtkomst av detta inte begränsas. 

Om datorn står placerad på ett sådant sätt att andra människor kan störas av 

porrsurfandet föreslår Heljeborg (1998) att detta löses exempelvis med avskärmning 

eller filter som gör att förbipasserande inte kan se vad som visas på en dator om de 

inte kommer mycket nära. Han företräder alltså ståndpunkten att yttrandefriheten bör 

gå före hänsyn till människor som kan ta illa upp. Sina ståndpunkter motiverar han 

med att demokratin kräver vissa uppoffringar.  

 

Lena Frändberg (1999) belyser i en uppsats om bibliotekens demokratiska funktion 

att det redan under 1970-talet höjdes röster i den allmänna debatten för att biblioteket 

borde ta en mera aktiv roll i det politiska livet. Detta skulle ske, dels genom att backa 

upp politisk litteratur, men också genom fler samarrangemang med politiska 

organisationer, partier och folkrörelser. Biblioteket skulle hjälpa dessa att informera 

om sig och samtidigt skulle medborgarna att få större inblick i politiken och kunna 

tycka till om och påverka viktiga beslut. Enligt Frändberg (1999) fick dessa idéer 

dock inget större genomslag.      

 

Mikael Fahlcrantz (2003) hör till de som förespråkar hänsyn till besökare som kan 

känna sig kränkta. I D-uppsatsen med namnet: Demokrati eller yttrandefrihet, måste 

vi ibland välja? tar han bland annat upp frågan om den anti-semitiske författaren 

Ahmed Ramis böcker hör hemma på bibliotek. Han drar slutsatsen att bibliotekariers 

roll i sådana frågor är komplicerade men att det kan vara rimligt att göra vissa 

begränsningar i informationsfriheten när material är av mycket stötande karaktär 

(Fahlcrantz, 2003).  

 

Petter Zerpe (2010) menar i en mastersuppsats där han studerat bibliotekens 

programverksamheter att dessa innehöll en stor bredd av olika ämnen. Inte alls bara 

av trivselskapande karaktär som enligt Skot-Hansen (2001) dominerar i Danmark. I 

uppsatsen framhålls också bibliotekens goda förutsättningar att vara en öppen arena 

för samtal och debatt. Zerpe (2010) förutspår att biblioteken i framtiden kommer att 

få en allt större betydelse som ”forum för ordet” med fokus på samtal och debatt (s. 

54). 

  

Maria Simonsson (2013) skriver i uppsatsen ”Biblioteken kan inte hålla på och rensa 

ut” om den många gånger känslosamma debatten kring utrensningen av Tintinalbum 

från Kulturhuset i Stockholm som ägde rum för några år sedan. Simonsson urskiljer i 

diskussionerna två diskurser; frihetsdiskursen och urvalsdiskursen (s. 12-22). 
Debatten inom biblioteksvärlden kring denna fråga präglades, vilket framgår i 

uppsatsen, till stor del av försök att förstå olika synpunkter på yttrandefrihet, även 

sett från vissa gruppers synvinkel. Dessa gruppers röster beklagar ofta den allmänna 

bristen på förståelse för hur det är att vara utsatt för ”stereotypisering” (Simonsson, 

2013, s. 21). Simonsson nämner också Fanon, som skriver i den ofta citerade boken 

Svart hud vita masker (1997) om hur stereotyper skapas genom att vita människor ser 
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sig som överlägsna och tar sig rätten att definiera andra genom att tillskriva dem 

egenskaper som står i motsats till de egna.  

 

Martina Karlsson och Sandra Lundin Hedlund skriver (2013) om debatten kring Lilla 

Hjärtat-böckernas vara eller icke-vara på svenska bibliotek. De ville undersöka vilka 

auktoriteter som bibliotekarier lyssnade mest på när beslut i frågan fattades. Deras 

resultat visade att det var författare och illustratörer av barnböcker som fick störst 

inflytande över frågan, medan exempelvis journalisters och bloggares åsikter inte 

beaktades i samma utsträckning. Orsaken till detta bedömdes vara att den 

förstnämnda gruppen bestod av auktoriteter som biblioteken sedan länge är bekanta 

med och brukar lita på.     

   

I en uppsats om strategisk medieplanering och yttrandefrihet på folkbibliotek har 

Bilting och Holmudd (2015) definierat tre olika diskurser när det gäller 

förhållningssätt till urval på biblioteken. De kallar dessa diskurser för; ”den frihetliga 

diskursen”, ”professionsdiskursen” och ”den reflexiva diskursen” (s. 16-19). I den 

förstnämnda är utgångspunkten användarnas önskemål. Inom professionsdiskursen 

däremot är det policydokument och yrkeskompetens som avgör och i den 

sistnämnda, så kallade ”reflexiva” diskursen, görs urvalet genom förhandlingar 

mellan biblioteket och användarna där vissa grupper ges tolkningsföreträde när det 

gäller resurser som bedöms vara kränkande eller diskriminerande. Via de  

informanter som intervjuats framgår också att olika folkbibliotek tolkar sitt uppdrag 

olika, så att alla inte faller inom ramen för samma diskurs. Holmudd och Bilting 

(2015) uttrycker därför åsikten att det vore bra med en ökad samsyn kring vilka 

principer som bör styra urval på biblioteken. De belyser också det faktum att även 

andra lagar och föreskrifter än yttrandefriheten och bibliotekslagen styr bibliotekens 

urval. Exempelvis åberopar en del bibliotek barnkonventionen, FN:s allmänna 

förklaring om de mänskliga rättigheterna och Europakonventionen (Holmudd & 

Bilting, 2015).  

 

En annan text, värd att nämna, är Sven Nilssons ”Gränssnitt för medborgaren”, i 

antologin Bibliotek - Mötesplats i tid och rum (2000). Nilsson talar om biblioteken 

som unika och det enda offentliga rum som alla människor har tillgång till. Han anser 

därför att folkbiblioteken i högre grad bör satsa på program- och debattverksamhet 

och annat som främjar dess roll som offentligt rum. Tillgången till internet kan heller 

inte alls ersätta verkliga, fysiska mötesplatser menar Nilsson (2000). 

 

Boken Försök att förstå (2012), av bibliotekschefen Nick Jones, är också intressant 

för denna uppsats. Jones problematiserar begreppet anti-rasism och efterfrågar att 

anti-rasistiska strävanden inte bara ska vara en fras som skrivs in i styrdokument utan 

ett konkret arbete med att påverka och förändra dominerande och förtryckande 

sociala normer. Som priviligierad vit är det alltför enkelt att bara vara en passiv 

iakttagare menar Jones (s. 56-57).    

 

2.5. SAMMANFATTNING AV TIDIGARE FORSKNING 
Med denna genomgång av tidigare forskning har jag velat visa på intressanta och 

aktuella resonemang kring kontroversiella budskap, i vilken grad de hör hemma på 

biblioteken, samt vilka problem och svårigheter som följer med dem. Som jag 

nämnde i kapitlets inledning finns inte så mycket skrivet specifikt om just 

kontroversiella föredrag på bibliotek. Den tidigare forskning som avhandlats i detta 

kapitel har därför inte enbart berört det talade ordet utan också urval av medier på 

bibliotek eftersom sådan styrs av samma ställningstaganden kring yttrandefrihet och 
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hänsyn till vissa grupper. Genomgången av tidigare forskning ovan visar att det finns 

en mängd förhållningssätt till kontroversiella budskap. Dessa spänner från McCabe 

(2001) som vill återupprätta den ansvarsfulla andan där biblioteken aktivt strävar 

efter att bidra till ökad kunskap och ett bättre samhälle där människor kan enas om 

vissa grundläggande värderingar, till den inställning som nästan alla bibliotekarier 

ger uttryck för i Oltmanns studie (2016). Dessa ansåg, som tidigare nämnts, att 

yttrandefriheten bör omfatta alla slags budskap, även sådana som de allra flesta 

människor finner direkt motbjudande. Att rensa bort sådana budskap från biblioteken 

är enligt denna syn att betrakta som otillåten censur av åsikter. Mellan dessa två 

mycket olika förhållningssätt finns, som genomgången har visat, en mängd 

mellanvarianter. I Sverige och Norden har vi ofta ett nyanserat förhållningssätt i 

frågor kring kontroversiella budskap, vilket syns i artiklar och uppsatser. Det betonas 

att frågorna är svåra och att självklara svar sällan finns. Det finns olika sätt att tolka 

styrdokument och bibliotekens uppdrag. Det två motpolerna; det socialt 

ansvarstagande, folkbildande biblioteket respektive biblioteket som tillhandahållare 

av all slags information åt allmänheten kan idéhistoriskt härledas till upplysningens 

respektive romantikens syn på världen och människan. Upplysningens tro på förnuft 

och kunskap som grund för samhället kontra romantikens relativism och betoning på 

individuell frihet.  

 

3 Teoretiska utgångspunkter  

I detta avsnitt kommer studiens teoretiska utgångspunkter att redovisas. I den 

forskning som redovisas här finns teorier och relevanta begrepp som kommer att 

användas som verktyg i analysen av intervjumaterialet. Med hjälp av dessa teorier 

och begrepp kan förhoppningsvis en ökad förståelse för informanternas ideologiska 

ställningstaganden i samband med kontroversiella föredrag ges. Men först en 

definition av begreppet ideologi. 

 

3.1. DEFINITION AV BEGREPPET IDEOLOGI 
När det gäller begreppet ideologi så kommer jag, i likhet med Joacim Hansson 

(1995), att använda detta i betydelsen; ett sätt att tänka, vilket innefattar värderingar 

och normer som placerar en handling i en kontext och gör den meningsfull (s.35). 

Hansson tar upp några av de 16 olika förslag på definitioner av begreppet som 

framtagits av professor Terry Eagleton (1991) från Manchester. Några exempel på 

dessa är: idéer som tjänar till att legitimera dominerande politiska intressen, en 

process som producerar mening och värden i det sociala livet, samt; sätt att tänka 

som motiveras av sociala intressen (min översättning). Dessa tre exempel på 

definitioner av begreppet ideologi anser jag också vara mycket intressanta och 

tänkvärda men i denna uppsats kommer begreppet ideologi alltså främst att avse; 

värderingar och normer som placerar en handling i en kontext och gör den 

meningsfull. Genom att använda begreppet ideologi på detta sätt kommer jag nu i 

nästa kapitel att lyfta fram två olika biblioteksideologier som funnits sedan länge 

tillbaka. 

 

3.2. DEFINITION AV BEGREPPEN KONTROVERSIELL OCH EXTREM 
Begreppet kontroversiell är ett allmänt känt begrepp och syftar i denna uppsats på 

åsikter som kan upplevas som upprörande och stötande för olika grupper i samhället. 

Det kan exempelvis handla om åsikter där vissa samhällsgrupper pekas ut som 

problematiska eller skildras på ett sätt som kan uppfattas som nedsättande. Ordet 
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extrem används i denna uppsats främst i meningen anti-demokratisk och syftar ofta 

på åsikter och värderingar som ligger utanför de som majoritetssamhället har.     

     

3.3. TVÅ BIBLIOTEKSPERSPEKTIV 
Den första av de teoretiska utgångspunkter jag använder för att lyfta fram olika 

biblioteksideologier är Joacim Hanssons licenciat-avhandling (1995) med namnet 

Om folkbibliotekens ideologiska identitet: en diskursstudie. I denna skrift 

undersöker Hansson vilka underliggande idéer och politiska strömningar som utgör 

grunden för folkbibliotekens ideologiska identitet. Utvecklingen av folkbiblioteken 

fick fart av den allmänna folkbildningsrörelsen som uppstod under tidigt 1900-tal 

skriver han. Biblioteken tilldelades vid denna tid statsbidrag vilket också innebar ett 

åtagande att verka i samhällets tjänst. Exakt vad detta åtagande skulle innebära 

fanns det olika idéer om i olika politiska läger. Från liberalt, borgerligt håll 

förespråkades det att biblioteket skulle vara en politiskt neutral organisation som 

kunde ansvara för någon form av bildningsarbete. Folkbiblioteken skulle verka för 

att tillgängliggöra god litteratur, till skillnad från dålig, men inom dessa gränser fick 

litteraturen lov att vara underhållande. Här ser vi alltså exempel på att idéen om att 

biblioteken ska och kan vara neutrala fanns med redan under tidigt 1900-tal. En idé 

som flera av informanterna i denna studie nämner. Det fanns dock en oro för att den 

så kallade ”smutslitteraturen” skulle fördärva ungdomen (Hansson, 1995, s. 97). 

Litteraturen fick också gärna gagna ett nationalistiskt tänkesätt. En av 

folkbibliotekens tidiga förgrundsgestalter Valfrid Palmgren ansåg också att 

biblioteken hade en viktig folkbildande roll. Hansson anser dock att Palmgren kan 

ses som en förespråkare för biblioteket som folkuppfostrande snarare än 

folkbildande institution. Titeln på hennes bok från 1909 Bibliotek och 

folkuppfostran visar på detta, liksom hennes betoning på vikten av att forma 

samhällsnyttiga medborgare, enligt Hansson (1995, s. 111).  

 

Arbetarrörelsen hade till en början egna bibliotek och deras bildningssyn hade ett 

tydligare uppfostrande inslag än hos de liberala enligt Hansson (1995). Det som gör 

att synen på folkbibliotekens uppgift skiljer sig åt inom olika organisationer är, 

enligt avhandlingen, den underliggande människosynen. En intressant skillnad kan 

här ses vid en jämförelse av arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen, varav den 

senare låg bakom de så kallade ”sockenbiblioteken” Inom nykterhetsrörelsen fanns 

en syn på individen som aktiv och myndig, kapabel till egna val (Hansson, 1995, s. 

129-130). Företrädare för sockenbiblioteken förespråkade exempelvis bredd i 

utbudet där även litteratur som främst var roande skulle finnas med. Det viktigaste 

var att främja läslusten. Sockenbiblioteket skulle vara något annat än 

skolbiblioteken, de skulle snarare bidra till ökad förståelse i samhället än att fostra. 

Hos den tidiga arbetarrörelsen framträder däremot, enligt Hansson, en syn på 

individen som underkastad de kollektiva mål som rörelsen arbetar mot. 

Arbetarrörelsen ”tenderar att söka det politiskt korrekta” (s. 129) och vill därför 

främja den litteratur som gagnar dess syften, skriver han. Till en början influerades 

folkbiblioteket både av liberala och socialdemokratiska idéer om att bilda och fostra 

goda samhällsmedborgare. Det talades också mycket om folkbiblioteken som 

demokratisk institution, vilket innebar sådant som att ge kulturell vägledning åt 

folket och att bidra till upprätthållande av god moral och goda traditioner. Att skapa 

kritiskt tänkande individer däremot, något som idag anses viktigt i ett demokratiskt 

samhälle, talades det inte mycket om (Hansson, 1995). Trots att arbetarrörelse- och 

studiecirkelbiblioteken verkade ha bättre förutsättningar för att utgöra grund till ett 

kommunalt biblioteksväsen, blev det i stället främst sockenbiblioteken som 

utgjorde den ideologiska grunden. Orsaken var, enligt Hansson (1995), att de som 
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på central nivå utarbetade styrdokumenten hade en konservativ bildningssyn som 

främst betonade ett traditionellt bildningsideal, bevarande av traditioner och 

läsfrämjande. Enligt Hanssons avhandling fanns alltså en idé inom arbetarrörelsen 

att främja viss, önskvärd litteratur i syfte att fostra goda medborgare. Tanken att 

biblioteken ska bidra till utbildningen av goda medborgare är dock inte unik för den 

svenska arbetarrörelsen. Som framgick i kapitlet tidigare forskning ansåg redan 

Mill vars originalverk Om Friheten utkom 1869 och Habermas (1962/2003). detta 

vara önskvärt, liksom McCabe (2001), Bossaller och Budd (2015) och Moody 

(2004). Denna ståndpunkt skulle kunna leda till ett mera medvetet urval av vad som 

ska finnas representerat på bibliotek, ungefär på samma sätt som ett urval alltid görs 

av innehåll och perspektiv i skolböcker och utbildningsmaterial. Huruvida det går 

att förena ett sådant arbetssätt med principen att verka för fri åsiktsbildning och att 

inte bedriva censur finns det dock olika åsikter om inom biblioteksvärlden, vilket 

denna studie visar exempel på.   

 

Hansson (1995) urskiljer alltså två tydliga ideologiska huvudspår som fanns under 

bibliotekens barndom i Sverige. En mera tydligt fostrande, som främst omfattades 

av arbetarrörelsen, respektive en mera frihetlig syn på bibliotekens uppgift, 

kommen ur nykterhetsrörelsen. Dessa två uppfattningar om vad som är bibliotekens 

uppgift kan också sägas representera två olika sorters människosyn. Den fostrande 

tror att folket generellt sett behöver mer och tydligare vägledning för att utvecklas i 

önskvärd riktning vilket i sin tur gagnar demokratin och samhället. Den sistnämnda 

tror i högre grad på individens förmåga att fatta egna beslut och avgöra vad som rätt 

och fel. Dessa två ideologiska ståndpunkter anser jag vara användbara och 

intressanta för att analysera de olika ståndpunkter som framkommit i denna studie 

kring hantering av kontroversiella talare på bibliotek. Värt att notera är dock att 

Hansson (1995) uttrycker sig på ett sätt som kan uppfattas som värderande i vissa 

delar av avhandlingen. Han skriver exempelvis att det faktum att folkbiblioteken 

tidigt kom att styras av konservativa samhällsintressen, gjorde att de därigenom 

kunde bidra till en ”lugnare och mer stabil samhällsutveckling än vad som 

möjligtvis varit fallet om andra ideologiska preferenser hade tillåtits styra deras 

utveckling i motsvarande omfattning” (s. 140). Han skriver också att 

arbetarrörelsen strävar efter ”det politiskt korrekta” (s. 129)  – ett uttryck som ofta 

används i den allmänna debatten för att kritisera vänsterpolitik. Hanssons något 

vinklade synsätt kan balanseras genom en jämförelse med McCabe (2001) som i 

stället talar om uppdraget att utbilda demokratiska medborgare som något positivt 

och viktigt.      

 

Ett annat intressant sätt att formulera skillnaderna i ståndpunkter kring vad som hör 

hemma på bibliotek har jag hämtat från artikeln Intellectual Freedom and the 

Agnostic–Postmodernist View of Reading Effects från 2014, av Emily Knox. I 

artikeln försöker Knox tydliggöra vilka ideologier som ligger bakom olikheter hos 

bibliotekarier i synen på kunskapens natur och dess effekter på individer och 

samhället. Ståndpunkterna kring dessa saker skiljer sig, enligt Knox, ganska mycket 

mellan olika individer. Ett exempel på detta är de vitt skilda förhållningssätt till 

pornografiskt material som olika bibliotekarier ger uttryck för. Många amerikanska 

bibliotekarier önskar, enligt Knox, begränsa sådant material trots att det omfattas av 

yttrandefriheten och inte är olagligt. Med termen ideologi menar Knox (2014) en 

uppsättning övertygelser och principer som bottnar i en filosofi om hur världen 

fungerar. De ideologiska uppfattningar en individ har används för att ge mening åt, 

och motivera olika handlingar. Hennes definition stämmer alltså väl överens med 

Eagletons (1991). Knox identifierar en traditionell modernistisk syn på kunskap och 
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dess effekter. Enligt detta synsätt leder läsning av god litteratur till att människor 

blir bättre, utvecklar goda karaktärer och beter sig väl. Detta bidrar i sin tur till ett 

bättre samhälle. På samma sätt skapar läsning av dålig litteratur sämre människor 

och kan i förlängningen komma att skada hela samhället. Denna inställning bottnar, 

enligt Knox, i en tid då många bibliotekarier såg det som sin uppgift att vara 

moralens väktare och skydda människor från fiktionslitteratur till förmån för mera 

uppbygglig litteratur. Uppfattningen att man genom god litteratur kan bidra till att 

skapa bättre människor med bättre värderingar kan alltså, enligt McCabe (2001) 

härledas ända tillbaka till upplysningen och stämmer överens med hur Hansson 

(1995) beskriver arbetarrörelsens inställning till kunskap och hur man kan påverka 

människor genom sådan. 

 

I kontrast till den modernistiska synen på kunskap och dess effekter identifierar 

Knox (2014) en annan kunskapssyn, den postmodernistiska. Denna kunskapssyn 

medger att den kunskap som görs tillgänglig kan få konsekvenser men att det är 

omöjligt att förutsäga vilka dessa blir för en individ eller, i förlängningen, för 

samhället. Hon menar att denna inställning intar en agnostisk hållning i förhållande 

till effekterna av kunskap. Enligt den postmodernistiska kunskapssynen ligger 

meningen i en text hos den som uttolkar den och därmed går det inte att veta hur 

den kommer att uppfattas eller påverka läsaren. Enligt Knox (2014) är det den 

postmodernistiska kunskapssynen som tillåter bibliotekarier att verka för 

yttrandefriheten. Enligt McCabe (2001) skulle denna kunskapssyn alltså ha rötter 

som går tillbaka till romantiken.      

                        

De av Knox (2014) presenterade två olika synsätten på kunskap går i linje med de två 

synsätt på bibliotekens uppgift som Hansson (1995) identifierar i sin 

licentiatavhandling om bibliotekens ideologiska identitet. Det ena synsättet kan 

summeras som en mer ansvarstagande och fostrande modernistisk syn där 

biblioteken genom urval söker påverka människor och samhällets utveckling i 

önskad riktning. I huvudsak förespråkas detta synsätt, enligt Hansson (1995), av 

arbetarrörelsen men även i viss mån av liberaler och konservativa. Det andra är av 

mer agnostisk karaktär, med en friare och mera postmodern syn, där biblioteken låter 

användarna stå för tolkningen av olika budskap. Detta synsätt är mer i linje med hur 

nykterhetsrörelsen såg på kunskap och kunskapsförmedling, enligt Hansson (1995).  

 

Dessa två ideologiskt olika sätt att se på bibliotekens roll som förmedlare av 

kunskap, kan anknytas till min problemformulering och kommer att användas i 

analysen för att tydliggöra och förstå informanternas ställningstaganden. Hur 

informanterna förhåller sig till idéer om frihet och ansvar samt deras åsikter om 

kontroversiella föredrags inverkan på enskilda och samhället, antas påverka deras 

uppfattningar om hur sådana föredrag ska hanteras. I denna uppsats har jag valt att 

kalla de två ideologiska ståndpunkter som jag har identifierat här för det 

ansvarstagande, respektive det frihetliga perspektivet. Jag avstår från att välja ordet 

”fostrande” som Hansson (1995) använder (s. 137 -139) då jag tror att detta ord kan 

uppfattas som negativt klingande medan ordet ansvarstagande snarare klingar 

positivt på samma sätt som ordet frihetlig. Frihet och ansvar är dessutom två begrepp 

som ofta används som varandras motpoler. Med hjälp av dessa två perspektiv vill jag 

fördjupa analysen av hur informanterna besvarat mina frågeställningar. Syftet med 

analysen är, som tidigare nämnts, att härleda resonemang och tankar kring 

kontroversiella föredrag på bibliotek till ideologiska ställningstaganden vilket gör 

dessa perspektiv användbara.    
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4 Metod och genomförande  

I detta kapitel kommer den valda metoden för datainsamling och analys att 

presenteras, motiveras och förklaras. Material till denna studie har insamlats genom 

semistrukturerade intervjuer med fyra bibliotekschefer och en programansvarig 

bibliotekarie under februari till maj 2016. Genom noggrann läsning och en metod för 

innehållsanalys beskriven av Lieblich et al. (1998) har jag sållat fram intressanta 

teman med anknytning till de teoretiska utgångspunkterna som redovisades i förra 

kapitlet.  

 

4.1. METOD FÖR DATAINSAMLING 
Som metod för datainsamling har jag valt att göra kvalitativa intervjuer. Den 

kvalitativa forskningsintervjun har beskrivits av Kvale och Brinkmann (2014). 

Författarna förklarar att metoden fungerar bra för att ta reda på hur informanter 

skapar mening i tillvaron och hur de förstår och tolkar världen. Intervjuer är en bra 

metod när man vill synliggöra olika fenomen och företeelser, menar även Peter 

Esaiasson (2007) som i Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och 

marknad poängterar att det gäller att se de aktuella frågorna från informanternas 

perspektiv och utifrån deras förståelse av världen. Enligt Esaiasson är den 

kvalitativa forskningsintervjun är lik ett samtal och möjliggör ett samspel mellan 

intervjuare och informant. Den ger också stora möjligheter till följdfrågor.  

Bryman (2008) beskriver den semistrukturerade intervjun som en flexibel metod 

som tillåter den intervjuade att styra samtalet i önskad riktning (s. 437). Denna 

möjlighet att styra in på intressanta sidospår och välja vinkel på det sagda kan bidra 

till att det blir lättare att urskilja bakomliggande tankemönster men det är också 

viktigt att, vid behov ta kommandot och leda samtalet tillbaka till de frågor man 

själv önskar svar på, annars finns naturligtvis en risk att missa viktiga ståndpunkter. 

Den semistrukturerade intervjun, är enligt Bryman, både ett öppet samtal där 

intervjuaren fritt kan ställa följdfrågor och samtidigt innehåller den en form av 

struktur, genom att det alltid finns ett antal grundläggande frågeställningar 

(Bryman, 2008). 

 

Eftersom syftet med denna studie är att undersöka informanternas ställningstaganden 

i frågor kring ansvar, hänsyn och yttrandefrihet, har jag valt att fokusera på hur 

bibliotekens ledning, det vill säga bibliotekschefer och en programansvarig 

bibliotekarie beskriver några aktuella händelser kring kontroversiell 

programverksamhet. Valet att intervjua chefer och en programansvarig bibliotekarie 

gjordes eftersom chefer i regel är de som fattar beslut kring kontroversiella talare på 

bibliotek. I ett fall fick jag även kontakt med en programansvarig som fattat ett 

sådant beslut, vilket gjorde att jag intervjuade henne också. Resonemanget vid valet 

att fokusera på chefer var att även om beslut kan delegeras till en annan anställd, så 

måste cheferna kunna stå för det och antas därför ta en aktiv roll i svåra beslut. Då 

jag kontaktade biblioteken visade det sig också att så är fallet. I de flesta fall hade 

chefen tagit beslutet själv, i något fall tillsammans med en annan anställd. 

 

Min utgångspunkt har varit att värderingar ofta uttrycks och betonas genom vissa 

ordval som återkommer i en berättelse. Därför valde jag en kvalitativ 

forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer som spelats in för att noga kunna 

studera språkliga uttryck samt även tonfall, pauser och betoningar av enskilda ord. 

Genom denna intervjumetod kunde jag vid behov ställa förtydligande frågor och be 

informanterna utveckla sina tankar kring frågorna i formuläret, vilket jag bedömde 
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som mycket värdefullt. Ett annat möjligt angreppssätt hade varit att studera artiklar 

där bibliotekschefer uttalat sig i frågor kring kontroversiella föredrag men då skulle 

möjligheten till följdfrågor och förtydliganden inte ha funnits. Enkäter hade troligen 

inte heller fungerat särskilt väl för att få fram underliggande värderingar av samma 

skäl. Jag gjorde därför bedömningen att semistrukturerade intervjuer skulle fungera 

bäst. I valet av datainsamlingsmetod anpassade jag mig efter den tänkta 

analysmetoden (som beskrivs i kapitel 4.3), vilket ledde till ett öppet angreppssätt, 

utan på förhand fastslagna kategorier för att i möjligaste mån undvika en styrd 

tolkning. Planen var att kunna studera intervjutexterna som helhet, på ett sätt som 

beskrivs av Lieblich et al. (1998) och söka efter teman med anknytning till 

informanternas inställning i frågor rörande yttrandefriheten och bibliotekets uppgift. 

Frågorna utformades därför för att kunna synliggöra ståndpunkter och resonemang 

som går i linje med någon av de två ideologiska huvudlinjer jag identifierat under i 

kapitlet teoretiska utgångspunkter.   

 

4.2. URVAL OCH GENOMFÖRANDE 
Informanter till intervjuerna hittade jag genom artiklar, främst i Biblioteksbladet både 

från tidningens webbsida och i e-tidningen som finns i pdf:form, men även i 

dagstidningar där de figurerade i samband med kontroversiella talare på bibliotek. 

Informanterna valdes från olika bibliotek runtom i landet för få en geografisk 

spridning och för att de inte skulle vara alltför påverkade av varandra, men också 

därför att de namn jag hittade var utspridda i landet. Jag har försökt välja informanter 

med erfarenhet av, och synpunkter på situationer då kontroversiella talare antingen 

har avvisats eller tillåtits framträda på olika bibliotek i Sverige. Informanterna 

kontaktades via epost genom ett informationsbrev (Se bilaga 2) som presenterade 

uppsatsen och dess frågeställning. Fyra av de fem tillfrågade svarade snabbt på min 

förfrågan att de var villiga att ställa upp. En informant svarade dock först efter en 

andra, mindre formell förfrågan, också den utsänd per epost några veckor efter det 

första brevet. Hon svarade då att hon var villig att ställa upp. Då informanterna 

befann sig på olika orter ute i landet har intervjuerna gjorts per telefon och samtalen 

har spelats in med hjälp av diktafon och därefter så snart som möjligt  transkriberats i 

sin helhet till skriven text som därefter analyserades. I slutet av intervjun fick 

informanterna också möjlighet att fritt tillägga eller ta upp något, om de önskade och 

ansåg det relevant, en möjlighet som de flesta avböjde. 

Varje intervju tog mellan 40 minuter och en timme. Intervjuguiden (se bilaga 1) 

utformades kring två huvudsakliga teman; kontroversiella talare och biblioteket som 

offentlig arena. I den första delen av intervjuerna uppmanades informanterna berätta 

om en konkret erfarenhet kring en kontroversiell talare, ett programinslag eller 

liknande. De ombads berätta med egna ord vad som hände och om sin egen roll samt 

hur de såg på situationen, då och nu efteråt. Därefter följde ett antal frågor kring 

temat bibliotekens demokratiska roll i samhället, som sökte svar på hur 

informanterna tolkar denna roll när det gäller programverksamhet och även mera 

allmänt. Slutligen ställdes en rad frågor kring biblioteket som arena för debatt, bland 

annat om informanterna såg detta som en viktig roll för biblioteket, hur en sådan roll 

kan hanteras samt eventuella problem med publika debatter på bibliotek.    

 

Vid transkriberingen försökte jag i detalj följa det talade ordet så noga som möjligt 

och få med viktiga ljudinslag såsom starkt betonade ord och pauser. Betonade ord 

återges kursiverade medan pauser återges med mellanslag och punkter och inom 

parenteser beskrivs andra ljud såsom exempelvis skratt. Informanterna har också fått 

läsa alla citat där de figurerar och ge synpunkter på dessa, synpunkter som jag har 

beaktat genom att tillmötesgå de önskade ändringarna. 
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4.3. ANALYSMETOD 
För analysen tillämpas en form av tematisk innehållsanalys beskriven av Lieblich et 

al. (1998). Enligt denna metod läses materialet ett flertal gånger tills olika teman kan 

urskiljas och träder fram. Den som gör analysen närmar sig alltså texterna utan att ha 

på förhand definierade kategorier. Exempelvis studeras hur informanterna inleder 

och avslutar sina inlägg samt hur värderande ord och uttryck används. Genom denna 

metod framträder centrala teman i det sagda. Under arbetet med analysen formuleras 

och noteras hela tiden tankar och intryck från läsningen av texten. Särskilt intressant 

kan det vara med teman som förefaller vara motstridiga eller om de tydligt uttrycker 

känslor, stämningar och värderingar. Jag har också, som Bergström och Boreaus 

(2012) föreslår, försökt urskilja gemensamma beståndsdelar och drag i 

informanternas berättelser liksom sådana drag som skiljer dem åt.  

 

Analysen gjordes därefter stegvis, där första steget utgjordes av ovan beskrivna 

läsning av de transkriberade intervjuerna. Därefter, som nästa steg, följde 

upprepade lyssningar till inspelningarna. Genom att jämföra texten och 

ljudinspelningen kunde jag ringa in och lyfta fram olikheter, likheter och 

genomgående teman i informanternas svar på frågorna. Jag har strävat efter att sålla 

fram intressanta uttalanden kring frågorna som kan kopplas till ideologiska 

ställningstaganden i frågor om yttrandefrihet, hänsyn och vad som är bibliotekets 

uppgift och ansvar samt till det frihetliga respektive det ansvarstagande 

perspektivet. Vid genomläsningarna av intervjumaterialet har jag hela tiden haft 

mina frågeställningar i åtanke, det vill säga: hur hanterar folkbibliotek 

kontroversiella talare och hur anser bibliotekschefer och programansvariga att de 

ska hanteras i förhållande till yttrandefriheten, bibliotekets uppdrag och eventuella 

hänsyn till vissa grupper, samt frågan: vad innebär, enligt informanterna, 

bibliotekens uppdrag när det gäller programverksamheten och hur ser de på 

bibliotekets roll som offentlig arena och plats för debatt? 

 

I tredje steget av analysmetoden kopplar jag samman de teman jag funnit hos var 

och en av informanterna med mina teoretiska utgångspunkter genom att försöka 

placera deras uttalanden närmast en frihetlig eller en ansvarstagande kunskapssyn. 

På så vis knyts analysen samman med mina teoretiska utgångspunkter. Givetvis 

finns alltid möjligheten att jag i vissa frågor kan ha missförstått och misstolkat 

informanternas berättelser. Därför kommer resonemangen kring tolkningarna att 

förklaras och motiveras med hänsyn till helheten av det som informanterna gav 

uttryck för. För att uppnå så korrekt tolkning som möjligt har de nedskrivna och 

inspelade intervjuerna också, som tidigare sagts, studerats upprepade gånger så att 

missuppfattningar av det sagda i möjligaste mån kan undvikas. Tonfall har vägts in 

och viktiga uttalanden kommer att redovisas i form av direkta citat (Kvale & 

Brinkmann, 2014; Bergström & Boreaus, 2014) för att läsaren själv ska kunna 

avgöra om tolkningen och analysen verkar rimlig.  

 

4.4. ETISKA REFLEKTIONER 
För att i möjligaste mån undvika att röja de intervjuades identitet kallas de vid 

fingerade namn som börjar på A, B, C och så vidare. Endast en av de intervjuade var 

man så för att minska igenkänningsrisken har även denna informant fått ett kvinnligt 

namn och refereras till som en hon. För att försöka bevara deltagarnas identiteter så 

konfidentiella som möjligt har inte heller namnen på de aktuella orterna samt 

specifika detaljer kring de kontroversiella talarna redovisats. Den av de intervjuade 

som inte var bibliotekschef, utan programansvarig, kallas också för bibliotekschef i 
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analysen av samma skäl. Risken att någon trots dessa åtgärder känner igen 

informanterna finns naturligtvis eftersom några av dem varit med om situationer där 

de har hanterat programverksamhet och kontroversiella talare som det skrivits om i 

media och fackpress. De intervjuade är informerade och medvetna om detta och 

valde trots det att delta. Dock finns ett dilemma med denna risk för igenkänning då 

medvetenhet om detta kan påverka hur informanter uttrycker sig. Bibliotekscheferna 

och den programansvariga bibliotekarien erbjöds också att läsa delar av materialet 

där de figurerar i förväg, vilket alla gjorde. Någon föreslog smärre ändringar men i 

stort godkände de alla vad de läst. I detta med att citera och tolka uttalanden av 

bibliotekschefer finns dock ett dilemma, då jag som snart färdigutbildad 

biblioteksstuderande skulle kunna vara angelägen om att inte stöta mig med landets 

bibliotekschefer, vilket skulle kunna leda till överdriven försiktighet i tolkning och 

resonemang kring materialet.    

      

4.5. METODENS FÖR OCH NACKDELAR 
Naturligtvis finns det nackdelar med den här valda metoden. Ett problem med 

intervjuer kan vara att forskaren och den intervjuade önskar uppnå olika saker med 

intervjun som kan påverka trovärdigheten. Forskaren vill ofta tränga bakom och 

förstå olika skeenden och behöver därför få en klar bild av dem. Den intervjuade kan 

däremot vara angelägen att framställa sig själv i positiv dager och därför välja att 

bara tala i allmänna termer hellre än utifrån personliga upplevelser och berättelser 

om specifika situationer (Czarniawska, 2004).  

 

Vad beträffar tolkningen finns det flera svårigheter att tackla. Den som tolkar ett 

material gör i regel antaganden som påverkar tolkningen genom exempelvis de 

frågor som ställs, vilket i sin tur påverkar analysen. Huruvida en tolkning är korrekt 

eller rimlig kan givetvis alltid ifrågasättas eftersom en läsning av materialet med 

andra utgångspunkter skulle kunna landa i en helt annan tolkning. Som Kvale och 

Brinkmann (2014) påpekar skulle informanterna själva också, om de fick möjlighet, 

kunna tolka meningen i det sagda på ett annorlunda sätt än man själv. Sådant som val 

av teoretiskt perspektiv, till exempel psykoanalytiskt eller marxistiskt, påverkar 

givetvis också tolkning och analys. Ett rekommenderat sätt att vidga och möjliggöra 

olika tolkningar är därför att återge centrala uttalanden i form av exakta citat så att 

läsaren själv kan fundera över om tolkningen verkar rimlig (Kvale & Brinkmann, 

2014; Bergström & Boreaus, 2014). Det faktum att en mängd olika tolkningar kan 

göras av samma material kan dock ses på olika sätt, menar Kvale och Brinkmann.. 

Ett postmodernistiskt synsätt vänder sig emot modernismens tro på kunskap som en 

spegel av verkligheten och bejakar istället en mångfald av berättelser och tolkningar 

av verkligheten (s. 68). Att det finns flera möjliga tolkningar av ett material behöver 

alltså inte innebära att analysen förlorar sin trovärdighet. I stället kan den anses 

representera ett förslag på en, utifrån argumentation och val av teoretiskt perspektiv, 

rimlig och möjlig tolkning av det studerade fenomenet.  

 

När det gäller transkribering finns det också nackdelar med att göra en sådan. Det är 

viktigt att vara medveten om att transkription av ljudfiler kan leda till att viktiga data 

går förlorade eller förvrängs vilket forskarna Judith C. Lapadat och Anne C. Lindsay 

(1999) tar upp. De påpekar det viktiga faktum att transkriptionen i sig är en ny 

produkt och bör betraktas som sådan. Transkription innebär ofta en förflyttning av ett 

material från en form till ett annan (ljudfiler till text) vilket i sig medför svårigheter 

att återge allt, till exempel olika tonfall. Att sådana yttringar som tonfall är viktiga 

och kan säga mycket och påverka tolkningen är dock troligt men ibland kan enda 
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sättet att fånga upp dessa vara att återvända till det inspelade materialet med jämna 

mellanrum.   

5 Resultat och analys  

Jag kommer nu att presentera resultatet och analysen av intervjuerna. 

Presentationen kommer att göras genom att jag följer de huvudsakliga teman som 

har utkristalliserat sig genom den upprepade närläsningen av texten. Informanternas 

uttalanden ställs mot varandra och tolkas, samt ställs i relation till mina 

frågeställningar. Ord som betonades starkt kursiveras för att tydliggöra detta.  

Jag har valt att kalla informanterna Annette, Beatrice, Carin, Dorotea och Erika 

(namn som börjar på A, B, C och så vidare). I slutet av varje kapitel kommer jag att 

summera de ställningstaganden som jag kunnat uttolka från var och en av 

informanterna.  

5.1. FOLKOPINIONENS BETYDELSE 
Det första temat som jag tar upp har kallar jag folkopinionens betydelse. Med 

begreppet folkopinion menas här de åsikter som allmänheten i ett lokalsamhälle ger 

uttryck för. Både sådana som uttrycks direkt muntligen och åsikter som uttrycks i 

olika medier. Jag räknar även in den allmänna opinion som kanske inte uttrycks på 

allmän plats, men som ändå antas dominera i ett lokalsamhälle. Alla yttringar och 

tolkningar av den allmänna viljan i lokalsamhället förefaller nämligen vara av 

betydelse då man fattar beslut kring kontroversiella ämnens plats på bibliotek.  

Den lokala folkopinionen i ett samhälle fångas i regel också upp av medierna som 

genom sitt sätt att skriva om händelser kan komma att påverka, styra och förstärka 

denna. Eftersom informanternas berättelser på flera sätt visar hur det omgivande 

samhällets åsikter spelar en mycket viktig roll för hantering av kontroversiella 

föredrag har jag alltså inringat detta ämne som ett tema med vilket jag inleder 

analysen.  

 

Jag inleder med Dorotea, en bibliotekschef som har erfarenhet av folkopinionens 

betydelse. Hon berättade om en situation då en kontroversiell talare var inbokad på 

biblioteket, vilket ledde till en rad skriverier i media och protester från olika 

grupper. Hon beskriver läget som väldigt ”uppskruvat” och berättar hur 

oroligheterna ”accelererade” dagarna före föreläsningen. Evenemanget var dock 

inget som biblioteket var med och arrangerade, i stället var det en talare utifrån som 

hade bokat in sig i bibliotekets lokaler, en möjlighet som ofta används av föreningar 

och organisationer. Enligt Dorotea (intervju, 12 april, 2016) kräver kommunallagen 

att alla behandlas lika vid uthyrning av lokaler och därför hade biblioteket inte 

någon tanke på att neka uthyrningen till en början. De många oroligheterna som 

uppstod kring det planerade föredraget ledde dock till att man valde att avbryta 

uthyrningen. Så här beskriver Dorotea situationen och sitt beslut: 

 

Det var ganska mycket inlägg på sociala medier. Ett handlade om att man 

skulle samlas här i samband med uthyrningen, och det var mail direkt till 

mig där man uttalade att man tyckte väldigt illa om den här föreläsningen. 

Och utanför biblioteket var det en del motdemonstrationer och 

polisingripanden och så där. Den sammantagna bilden gjorde att jag 

uppfattade att det här kunde bli så oroligt. Vi har mycket barn här och jag 

får ju ansvara för dem och de som arbetar här och då tyckte jag det var 
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onödigt att fortsätta med uthyrningen när det var så oroligt, helt enkelt. 

(intervju, Dorotea, 12 april, 2016).    

 

Den allmänna folkopinionen kring det planerade föredraget var alltså avgörande för 

beslutet att dra tillbaka uthyrningen i detta fall. Dorotea säger också att ”Hade det 

inte varit för den här oron, så hade föreningen kunnat fortsätta hyra lokalen”. Men 

som läget var bedömde hon att det var bäst att avbryta uthyrningen av 

säkerhetsskäl. Uthyrningen drogs alltså inte in på grund av innehållet i föredraget, 

utan till följd av en rad oroligheter och den allmänna opinionen runtomkring det. 

Dorotea påpekar också att man inte får neka en föredragshållare att hyra en lokal på 

grund av de åsikter som ska framföras. När uthyrningen drogs in fick biblioteket ny 

kritik, nu på temat att beslutet ansågs strida mot yttrandefriheten och möjligheten 

till fri åsiktsbildning. Bibliotekets agerande tolkades som att det var 

föredragshållarens åsikter som var problemet. Men Dorotea tycker fortfarande att 

hon gjorde rätt som drog tillbaka uthyrningen eftersom hon anser att säkerheten 

måste gå före andra hänsyn vid sådana här bedömningar. Hon berättar också att 

biblioteket vid ett annat tillfälle lät en kontroversiell person hyra en lokal vilket 

ledde till en anmälan då talaren ansågs bedriva hets mot folkgrupp. Dock ledde 

denna anmälan ingenstans och förundersökningen lades ner. Av Doroteas berättelse 

framgår det tydligt att rollen som bibliotekschef kan vara tuff och att hon tvingats 

hantera en stor mängd kritik från olika håll i samband med det inplanerade 

kontroversiella föredraget. Även föredragshållaren själv visade tydligt sitt missnöje 

med den indragna föreläsningen trots att biblioteket kompenserade föreningen för 

alla utlägg, berättar hon. 

 

Annette, en annan bibliotekschef, har också erfarenhet av att få ta emot kritik i 

samband med föreläsningar som inte blev av. Vid ett tillfälle drogs ett föredrag in, 

dels för att biblioteket inte kunde få fram tillräcklig information om den aktuella 

föreningen och vad man ville tala om, men också på grund av säkerhetsläget, 

berättar hon. Det bedömdes vara risk för motsättningar mellan olika grupper kring 

föredraget och biblioteksledningen kände en oro (intervju, Anette, 2016, 23 mars). 

Annette uttryckte sig såhär:  

 

Vår hörsal ligger i anslutning till barnavdelningen, så det var därför vi tog 

ett snabbt beslut att dra oss ur. Och så handlade det nog väldigt mycket om 

våra interna processer, för det hade inte varit tydligt vem som skulle komma 

och vi vill ju inte vara propaganda-institut (intervju, Anette, 2016, 23 mars). 

 

Det folkbildningsförbund som skulle ha samarrangerat föredraget med den 

kontroversiella föreningen drog sig också ur, av ungefär samma skäl som 

biblioteket berättar Annette. Dock skrev medierna i kritiska ordalag om bibliotekets 

val att avbryta samarbetet med föreningen och dra tillbaka uthyrningen. De skrev 

att detta skedde efter politiska påtryckningar, något som Annette nekar till. Hon 

säger i stället att beslutet togs helt och hållet inom biblioteket och påpekar att bland 

de viktigaste grundtankarna med bibliotek är att man kan stå självständiga i sina 

beslut. Samtidigt betonar hon att beslut måste fattas på rätt grunder och säger att 

”man får ju passa sig för att använda det [säkerheten] som ett skäl när det är något 

annat som ligger bakom”.  

 



27 

 

En tid senare sa biblioteket där Anette arbetar nej till att vara med och arrangera ett 

annat föredrag. Denna gång var det på grund av att ämnet inte bedömdes stämma 

överens med bibliotekets uppdrag. Men eftersom affischerna redan var klara fick 

talaren behålla sin inbokade lokal så att föredraget kunde hållas. Det gavs heller 

ingen information om arrangemanget på bibliotekets hemsida, vilket är normalt när 

biblioteket inte är medarrangör. Händelsen ledde till stark kritik i press och media 

av bibliotekets agerande. Annette upplevde också att hård kritik riktades direkt mot 

henne själv, trots att hon bara hade följt rådande direktiv. Hon välkomnade därför 

en diskussion kring händelsen eftersom hon såg hur direktiven från kommunen 

krockade med bibliotekens uppgift att bidra till fri spridning av information. När 

det gäller Annettes egen syn på kontroversiella ämnens vara eller icke vara på 

bibliotek, kommer vi in på Lilla hjärtat som ett exempel. När hon talar om boken 

märks det att hon verkligen har försökt sätta sig in i frågan: 

 

Det är ju en oerhört svår fråga. Det är inte hets mot folkgrupp eller 

diskriminering eller annat…men jag gick på en normkritisk kurs då (när 

diskussionerna om Lilla Hjärtat pågick som mest) och var väldigt engagerad 

i de frågorna. Och när man får de normkritiska glasögonen på sig, så är ju 

Lilla Hjärtat en pikaninny-figur. Å andra sidan, tanken som Stina Wirsén 

hade med böckerna var ju att hon ville lyfta fram en stark tjej… och det är 

en svårighet i de här fallen; att man går på en person. Precis som när man 

gick på [hon säger sitt eget namn] i diskussionen om [föredraget som 

nämndes ovan] (intervju, Anette, 2016, 23 mars). 

 

Återigen en hänvisning till den allmänna folkopinionens betydelse och makt, alltså. 

Jag tolkar Annettes uttalande ovan som att hon vill påpeka att den som i 

allmänhetens ögon agerar felaktigt riskerar att fara illa, vilket hon själv har 

erfarenhet av. Därför kan man även i detta sammanhang, liksom i Doroteas 

berättelse, notera att den allmänna folkopinionen väger tungt på de som förväntas ta 

hänsyn till den. Att den kan påverka beslut även indirekt framgår av Erikas 

berättelse.     

 

Huruvida den allmänna folkopinionen i ett lokalsamhälle ska tillåtas påverka 

bibliotekens förhållningssätt till kontroversiella ämnen är en fråga där man kan ha 

olika åsikter. Diskussionerna och besluten kring Lilla Hjärtat ledde exempelvis, 

som tidigare nämnts, till att flera bibliotek i Stockholms södra ytterförorter tog bort 

boken ur i sitt sortiment medan man behöll den i Stockholms innerstad. Detta kan 

tolkas som att de bibliotek som var belägna i invandrartäta förorter antog att den 

lokala allmänheten helst ville slippa se den problematiska stereotypen av en svart 

flicka.  

 

Erika är en bibliotekschef som talar mycket om vikten av att prioritera därför att 

”det lilla lokala biblioteket” inte kan ha allt och i alla delar bereda plats för alla i 

samma utsträckning.” Resurserna är begränsade påpekar hon, och därigenom är ett 

urval och prioriteringar nödvändigt och naturligt. Men vad som styr urvalet ska 

tydliggöras och motiveras och Erika har flera synpunkter kring vad som bör 

beaktas, bland annat lokalsamhällets önskemål (intervju, Erika, 10 maj, 2016). 

 

Jag tycker att det här med yttrandejämlikhet är viktigt och då krävs det ju en 

samhällsanalys kring det. Att folkbiblioteken säger att; så här tolkar vi vårt 

uppdrag: I det här lokalsamhället, i det här sammanhanget så gör vi det här 
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urvalet. Det betyder inte att det inte ska få demonstreras och att man inte ska 

få ha torgmöten och så, utan att vi är resurssatta för en viss verksamhet. Och 

jag tycker man kan vara lugn i det. Man kan låta personer säga; jag tycker 

ni prioriterar fel. Det är därför det ska finnas riktlinjer – och det finns det 

ju… Man kan redovisa vad det är vi vill med vårat urval (intervju, Erika, 10 

maj, 2016).  

 

Erikas yttrande ovan är intressant på flera sätt när det gäller hantering av 

kontroversiella ämnen på bibliotek. Å ena sidan förespråkar hon att biblioteket, i 

sitt urval, gör en medveten anpassning till det lokalsamhälle där man befinner sig 

och de önskemål som invånarna där kan antas ha:  

 

Det är det hela vårt jobb handlar om; att vi hela tiden känner in och lyssnar 

in det samhälle vi är satta att verka i. Vi ska vara till för de som faktiskt äger 

vår verksamhet. Allmänheten äger vår verksamhet (intervju, Erika, 10 maj, 

2016).  

 

Å andra sidan menar Erika också att det är viktigt att stå för beslut kring urval och 

kunna motivera dessa när man får kritik utifrån. ”Det är viktigt att kunna vara en 

tydlig part för allmänheten att ta strid emot”. Biblioteken måste kunna förklara och 

redovisa hur olika bedömningar har gjorts utifrån uppdraget, menar hon.  

 

Dessa uttalanden av Erika kan tolkas som att hon både förespråkar anpassning till 

folkopinionen, det vill säga lokalsamhällets preferenser och önskemål, samtidigt 

som hon betonar att man ska vara öppen inför eventuell kritik från allmänheten. 

Men kritiken kan också komma från andra håll än lokalsamhället. Erika påpekar att 

priviligierade grupper faktiskt också har ”kunskapsbrister” och behöver inse detta. 

Som priviligierad kan man lära sig mycket genom att tala med de som har en annan 

bakgrund. Sådana samtal kan leda till en omprövning av egna ”för sant-hållanden”, 

menar hon. När det gäller frågan om hur biblioteken ska göra sina urval så är 

mindre priviligierade människors livsberättelser exempel på vad som bör prioriteras 

och ges utrymme. Att ge plats för allt och alla är däremot inte möjligt. Erika anser 

också att biblioteken ska stå för sina val, även om de inte uppskattas av alla. För 

enligt henne är det många som vill synas på folkbiblioteken. 

 

Det är laddningen i alla offentliga platser; Det pågår en sorts strid, vem får 

synas, vem får ta plats, vem får höras. Det är ju därför allmänna platser är 

så stridbara… Bibliotek som allmänna platser är väldigt relevanta och 

stridbara (intervju, Erika, 10 maj, 2016). 

 

För att tolka och sammanfatta Erikas resonemang så ska biblioteken alltså våga 

prioritera och i sina prioriteringar väga in folkopinionen i form av det lokala 

samhällets önskemål. Biblioteken ska vara öppna för kritik och beredda att kunna 

motivera sina ställningstaganden i beslut om vem som får ta plats i lokalerna. Man 

ska också kunna anpassa sig efter sin tid och ompröva gamla, förlegade 

resonemang. För Erika, liksom för Dorotea och Anette, väger folkopinionen i 

lokalsamhället alltså tungt, vilket Erika också anser att den ska göra. Att 

allmänheten får påverka urvalet på bibliotek är för henne naturligt, eftersom 

allmänheten, som Erika säger; ”äger” verksamheten. 
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Mer ambivalent kring hur man ska förhålla sig till folkopinionen är Carin, en 

bibliotekschef som i likhet med Dorotea och Anette fått utstå kritik i samband med 

inbokning av kontroversiella talare i bibliotekets lokaler. Vid ett tillfälle hölls ett 

föredrag om rasism i Sverige och dagarna före klottrades det ”obehagliga saker” på 

biblioteket vilket ledde till att polisen kontaktades och en säkerhetsutredning 

gjordes, berättar Carin (intervju, Carin, 4 april, 2016). Framträdandet gick dock 

utan problem och var odramatiskt men hon konstaterar att: ”Det fanns en stark 

samsyn att detta skulle genomföras oavsett vad, eftersom det handlade om en anti-

rasistisk föreläsare. Beredskapen att utstå obehagligheter som hot, är större om det 

är för en god sak”. 

 

Kort därefter bokade en annan kontroversiell talare in sig i bibliotekets lokaler. En 

intern diskussion tog fart på nytt i biblioteket och lokaltidningen fick kännedom om 

saken. De skrev, enligt Carin, kritiskt på temat att biblioteket skulle ha en 

föredragshållare med ett diskriminerande och fördomsfullt budskap. Tidningen 

använde både nyhetsartiklar och ledarsidor för sin kritik berättar hon. ”Det var 

svårt, för vi visste inte hur vi skulle göra först… sen lät jag honom vara kvar men vi 

marknadsförde inget alls på vår hemsida”, berättar hon. Att inte marknadsföra när 

biblioteket inte är med och arrangerar är dock helt normalt, tillägger hon. Carin fick 

också tillfälle att bemöta kritiken i tidningen och gjorde detta. Hon skrev att det inte 

finns några enkla och självklara svar på hur biblioteket ska hantera kontroversiella 

talare och att det inte är bibliotekets uppgift att värdera åsikter utan att det är lagen 

som sätter gränserna. Hon berättar också att allmänheten hörde av sig med 

synpunkter: 

En del hörde av sig och sa att; ’vad ni än gör – se nu till att det här blir, så 

att vi kan tro på att biblioteket är till för alla åsikter’. Och så var det andra 

som skrev; ’det är ofattbart att biblioteket kan sänka sig så här lågt’ [och 

tillåta föredraget] (intervju, Carin, 4 april, 2016)..  

 

Läget upplevdes som oroligt och en säkerhetsvakt hyrdes in då föredraget hölls 

eftersom Carin och hennes medarbetare fruktade motreaktioner men deras farhågor 

besannades inte. När det gäller beslutsprocessen kring det kontroversiella 

föredraget tycker Carin att den liknade den kring Lilla Hjärtat-böckerna, som hon 

själv var involverad i när den pågick. ”Det finns alltid någon som känner sig kränkt 

av vad som helst i princip, så det är ett sluttande plan att plocka bort. Så resonerade 

vi då”. Hon säger också att man inte ska skydda människor från kontroversiella 

åsikter men samtidigt påpekar hon att det kan vara komplext att göra bedömningar 

när säkerhetsaspekter kommer in i bilden.  

 

Det viktigaste är att vi har ett balanserat utbud och att det, för den som 

lyssnar, kan ge en bredd. Däremot så är det inte så att vi om vi säger nej till 

någon, så stryper vi yttrandefriheten, för den har man ju ändå. Den behöver 

man ju inte tillämpa på just biblioteket (intervju, Carin, 4 april, 2016). 

  

När det gäller att bedöma vad allmänheten och lokalsamhället tycker, konstaterar 

Carin att 20 procent av befolkningen faktiskt, enligt vissa undersökningar, sägs 

rösta på ett parti som av många människor anses vara kontroversiellt. Kanske röstar 

en del biblioteksmedarbetare också på det partiet funderar hon. Det är i vilket fall 

som helst inte bibliotekets uppgift att göra sig till ”tolk för det goda” enligt Carin 

och hon betonar vikten av att hantera skattepengar ansvarsfullt. Med det menar hon 
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exempelvis att man inte bara kan säga att det är fullt, om en person med ett 

kontroversiellt budskap vill komma. En del medarbetare har berättat att detta 

förekommit vid tidigare tillfällen. Men Carin anser att besluten måste vara seriösa 

och genomtänkta och i linje med bibliotekens uppdrag där fri åsiktsbildning är 

centralt. Sina egna känslor under beslutsprocessen och den allmänna 

uppmärksamhet som uppstod kring den kontroversiella talaren vi diskuterat, 

beskriver Carin så här: 

 

Det var jobbigt. Det var så där att man kunde önska att frågan inte fanns. Vi 

pratade jättemycket med varandra och samma dag kunde jag vara helt 

övertygad om att nää, han ska inte få komma och sedan ändra mig helt. Det 

fanns en oro och ont i magen, tänk om vi skadar bibliotekets rykte och 

människor inte känner sig trygga på biblioteket (intervju, Carin, 4 april, 

2016). 

 

Hon menar att just för att det ofta är svårt och obehagligt så är det viktigt att 

erkänna sina känslor – annars är risken att man agerar på dem, mer eller mindre 

omedvetet, och till exempel ”förtränger frågan” eller hittar svepskäl för att slippa 

hantera den. 

 

Carins berättelse visar att fastän hon anser att man bör tillåta kontroversiella åsikter 

på bibliotek, så var beslutet kring den kontroversiella talaren svårt. Tidningarnas 

skriverier och allmänhetens åsikter påverkade och oroade henne mycket, liksom 

diskussionerna internt och medarbetarnas varierande åsikter. Att stå stark i den 

”strid”, som Erika kallar kampen om en plats i biblioteksrummet, framstår i Carins 

berättelse som allt annat än enkelt.  

 

Beatrice, som arbetar på ett mindre bibliotek i Sverige, har erfarenhet av föredrag 

med kontroversiella talare som inte ledde till uppståndelse och skriverier. Hon tog 

själv initiativ till att bjuda in ett antal talare från olika politiska läger som fick 

framträda på biblioteket under varsin kväll i samband med valet. En kväll viktes åt 

ett parti som, med Beatrices ord ”inte anses rumsrena överallt” (intervju, Beatrice, 

30 mars, 2016). Dock menar hon att hennes personliga åsikt om partiet i fråga 

måste stå tillbaka för professionen. Att det inte blev några reaktioner från medierna 

tror hon kan bero på att de hade så mycket annat att bevaka vid den aktuella tiden. 

Hon säger också att tidningarna ”är dåliga på att uppmärksamma biblioteken här i 

(hon säger den närliggande stadens namn)”. Ordet dåliga kan rentav tolkas som att 

Beatrice gärna hade sett att föredraget, eller åtminstone bibliotekens 

programverksamhet i stort, fick större uppmärksamhet. Trots att hon slapp hantera 

protester och kritik kände hon dock själv ansvar för att föredragen under den 

politiska veckan på biblioteket inte skulle ”urarta”. Därför gjorde hon valet att 

bjuda in ett parti i taget, varsin kväll – inte tillsammans, för att undvika ”en massa 

smutskastning”, som hon uttrycker det. Hon betonar också att det är viktigt att 

föredrag där kontroversiella åsikter framförs inte går över gränsen till det otillåtna. 

Själv definierar hon denna gräns vid ”rent rasistiska” uttalanden eller om någon 

exempelvis skulle säga att funktionshindrade är mindre värda. Hon nämner också 

barnkonventionen som viktig att beakta i valet av ämnen som kan accepteras. 

Samtidigt berättar hon att hennes bibliotek inte har plockat bort böcker som Tintin i 

Kongo och Lilla Hjärtat. Om detta val säger hon: 
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Jag tycker nog att man kan prata om det, man måste sätta saker i ett 

sammanhang. Jag menar Tintin i Kongo – när gjordes den? Det var väl 

någon gång på femtiotalet. Jag tycker att sådant hör hemma på bibliotek. 

Det är bättre att man tar upp en diskussion om den och pratar om den än att 

bara plocka bort. Det tycker inte jag är okej, alltså (intervju, Beatrice, 30 

mars, 2016). 

 

Beatrice uttrycker samtidigt förståelse för att de finns budskap som kan vara 

kränkande för en del människor. Hon betecknar vid några tillfällen sitt eget 

resonemang som motsägelsefullt och säger att de här frågorna är svåra. Vad 

allmänheten tycker spelar ofta stor roll för beslut av denna typ, tror hon:  

  

Man är rädd för att någon ska bli upprörd, man är rädd för konflikt, men jag 

menar; det tillhör ju livet, den biten. Man måste utsätta både sig själv och 

kanske även sina barn, men jag menar, man kan ju göra det så att man tar 

ansvar (intervju, Beatrice, 30 mars, 2016).       

 

De ovan redovisade uttalandena visar att informanterna har vägt in och påverkats 

mycket av vad allmänheten och lokalsamhället har tyckt i samband med hantering 

av kontroversiella budskap. När folkopinionen växer sig stark får den som fattat 

beslut vara beredd på att ta emot kritik. De situationer som uppstått med starka 

publika reaktioner och skriverier i media har upplevts som mycket svårhanterade 

och skapat intern oro och diskussioner. Informanterna vill å ena sidan inte skada 

bibliotekets rykte genom att tillåta alltför kontroversiella talare, vilket kan leda till 

bråk och oroligheter eller allmänt okontrollerad debatt och ”smutskastning”. De vill 

också att alla besökare ska känna sig trygga och välkomna. Å andra sidan vill de 

inte heller bli anklagade för otillåten censur av åsikter. Erika avviker delvis från de 

andra genom sin ståndpunkt att man som beslutsfattare ska vara lugn och stå för 

sina val och bortval. Hon betonar i stället det naturliga i att biblioteken med sina 

begränsade resurser, inte kan bereda plats för allt och alla. Men även hon lägger 

stor vikt vid lokalsamhällets behov och önskemål, då hon menar att det ingår i 

uppdraget att väga in dessa i bibliotekens urval av medier och programverksamhet.  

 

För att återknyta till min första frågeställning, så handlade den om hur 

bibliotekschefer och ansvariga på bibliotek har hanterat kontroversiella föredrag i 

förhållande till yttrandefriheten, bibliotekets uppdrag och eventuella hänsyn till 

lokalsamhället och vissa grupper. De uttalanden som redovisats ovan tolkar jag som 

tydliga belägg för att informanterna på olika sätt väger in, betänker och påverkas av 

lokalsamhället och vad jag kallar folkopinionen. De funderar också kring vissa 

gruppers intressen och behov, vilket dock enligt de flesta informanterna inte ska gå 

före yttrandefriheten. Erika avviker även här från de andra genom att åsikten att 

andra värden kan vara viktigare. Bilden som här framkommit, av hur starka åsikter 

kan blossa upp i folkopinion och press, vilket kan påverka beslut om urval, 

överensstämmer med den bild som gavs av Byrne (2004) och Moody (2004). Byrne 

skrev att steget mellan att göra urval efter vad som är relevant för biblioteket och att 

välja bort det som uppfattas som stötande, kan vara litet och nämnde exemplet med 

religiösa grupper som ville ta bort Harry Potter-böckerna. Australiensiska Moody 

menar att biblioteken, redan i dagsläget, bedriver en slags mer eller mindre 

medveten självcensur, på grund av press från lokalsamhället. Även Söderlind och 

Elfs rapport (2014) visar hur biblioteken försöker anpassa sig till vad de uppfattar 

som medborgarnas önskemål. Att i viss mån anpassa sig efter användarnas behov 
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och önskemål framstår inte nödvändigtvis som fel, då det står i Bibliotekslagen 

(2013:801, §6) att folkbiblioteken ska vara just; ”anpassade till användarnas 

behov”.         

 

Ett annat intressant faktum, som Oltmann (2016) tar upp, är att det kan vara 

skillnad mellan personliga och professionella värderingar. Detta kan försätta 

bibliotekspersonal i besvärliga situationer där man tvingas stå upp för, och följa 

direktiv som man inte själv gillar. Detta bekräftas av Anettes berättelse, som 

beskriver just en sådan situation. Frågan om fri åsiktsbildning ska gå före hänsyn 

ska till vissa grupper, eller vice versa, kommer att ytterligare avhandlas i nästa 

kapitel och ställas i relation till bibliotekens uppdrag.   

 

5.2. FRI ÅSIKTSBILDNING, ANSVAR OCH BIBLIOTEKENS UPPGIFT 
Nästa tema för analysen kommer att utgöras av tre begrepp; fri åsiktsbildning 

respektive ansvar i relation till bibliotekens uppgift. Redan i förra kapitlet blev 

informanternas syn på dessa ämnen ganska tydliga, men jag ska nu lyfta fram dem 

ytterligare. Eftersom tankar kring fri åsiktsbildning och ansvar ofta kom upp i 

resonemangen hos alla informanterna, kunde jag urskilja dessa som tydliga teman 

att fördjupa. 

 

Anette (intervju, 2016, 23 mars) talar vid ett flertal tillfällen om att fri tillgång till 

information är bibliotekens ”grundpelare”. Hon säger också att biblioteken måste 

vara öppna för en mängd olika synsätt i olika frågor. Med tiden har hon själv 

svängt, berättar hon, från ett mera normkritiskt perspektiv till att ett som fokuserar 

på tillgång till information. ”Det svåra med det normkritiska arbetet är att det kan 

slå över och då blir ingenting okej”, förklarar hon. Däremot är det viktigt med 

balans när man hanterar kontroversiella budskap. Det finns olika sätt att balansera 

upp ett program med ståndpunkter som kan vara en motvikt till upprörande åsikter. 

För; ”det måste kanske få skava lite ibland”, säger Anette, åtminstone så länge det 

är inom lagens gränser, vilket hon betonar som viktigt. I vissa fall kan man också 

avdramatisera saker, till exempel vanliga fördomar, genom att leka med dem. 

Anette tar som exempel att i hennes kommun har detta gjorts genom att människor 

med överdrivet yrkestypiska kläder och utseenden har använts i en kampanj för att 

visa att alla är välkomna att ta del av stadens kulturutbud.  

Biblioteket har nu fått nya, mera tillåtande riktlinjer som innebär att endast lagen 

sätter gränser för vad som får förekomma i dess lokaler. Genom detta, menar 

Anette, att det trots allt kom något positivt ur all uppståndelse kring de två 

kontroversiella föreläsningarna som biblioteket (på olika sätt) drog sig ur. Till 

hösten 2016 planerar biblioteket att göra en utställning om olika böcker som 

uppfattas som ”brännande” i olika länder, berättar hon och menar att detta är ett sätt 

att visa hur komplex frågan om urval är. På frågan om vad som ingår i bibliotekens 

uppdrag svarar Anette:  

Uppdraget är väldigt brett, samtidigt som det inte är så brett. Det gäller att 

inte ta på sig för mycket. Men grunduppdraget är fri tillgång till 

information… det är portalparagrafen i det demokratiska samhället och fri 

åsiktsbildning, som det står i bibliotekslagen (intervju, Anette, 2016, 23 

mars).  

     

Att på samma gång tala om uppdraget som väldigt brett och inte så brett, kan te sig 

motsägelsefullt, men det skulle kunna betyda att det är ”brett” såtillvida att 

biblioteken ska vara öppna för en bredd av åsikter, men ”inte så brett” genom att 
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resurserna är begränsade. Detta gör naturligtvis att biblioteken inte kan tillgodose 

alla intressen.  

 

Helhetsintrycket av de ovan återgivna uttalandena av Anette blir dock att hennes 

fokus när det gäller bibliotekens uppdrag ligger på informationsfriheten. Hon är väl 

insatt i det normkritiska tänkandet och svårigheterna kring hantering av 

kontroversiella budskap men betonar det problematiska i att låta sådana hänsyn 

avgöra, då ett alltför strikt urval kan hota informationsfriheten. Det är tydligt att 

hon som bibliotekschef känner ett stort ansvar för att värna den fria 

åsiktsbildningen och ser denna som en grundpelare i bibliotekens uppdrag. Den 

mest konkreta och centrala uppgiften i detta uppdrag är, såsom jag tolkar Anettes 

uttalanden; att biblioteken ska tillhandhålla ett ”brett utbud” av information.  

 

Vi går nu över till Carin (intervju, 4 april, 2016). som talade mycket om 

svårigheterna med att agera rätt utifrån uppdraget när det gäller kontroversiella 

talare, särskilt när säkerheten kan vara hotad. Men biblioteken måste alltid agera 

ansvarsfullt även när det gäller budskap som inte gillas internt, menar hon. 

 

Vi ska inte censurera. Vi är inte åsiktspoliser. Däremot om det står klart att 

det är något som bryter mot lagen, så ska vi naturligtvis säga nej till det. 

Men biblioteken är som vilken verksamhet som helst, vi har rätt att göra ett 

urval. Alla har absolut inte rätt tala i våra lokaler (intervju, Carin, 4 april, 

2016). 

 

Men att boka av en redan inbokad talare, tycker Carin känns som en ganska drastisk 

åtgärd, särskilt om man inte har sakliga skäl att göra detta. Det är ett av skälen till 

att hon inte bokade av den kontroversiella talaren som tidningarna fördömde. Det 

räcker inte med att man ogillar budskapet, eller tycker att det är ”korkat”, säger hon 

och tillägger: ”[…] man får säga korkade saker”. Vid det aktuella tillfället var det 

inte heller möjligt för biblioteket att göra någon annan bedömning än att den 

kontroversiella talaren skulle hålla sig inom lagen. Carin berättar att det finns 

bibliotekspersonal som anser att man kan lösa situationen genom att säga att det är 

fullbokat, när en kontroversiell person vill boka in sig. Själv tycker hon dock inte 

att detta är en korrekt och ansvarsfull hantering av de skattepengar som finansierar 

biblioteken.  

 

Det jag tänker, det är att det är ett lagstadgat uppdrag och det ska man ta på 

allvar. Det är skattepengar vi hanterar och då kan vi inte slarvigt nöja oss 

med att säga att jag tycker en talare har dumma åsikter, för det är lagen som 

sätter gränser. Det finns förstås tillfällen då det är klart redan på förhand att 

åsikterna är alltför extrema, typ nazistiska organisationer. Men ofta är det 

först i efterhand som man vet säkert. Jag menar; om någon skulle börja hetsa 

mot folkgrupp, det kan man ju i princip aldrig veta förrän efteråt (intervju, 

Carin, 4 april, 2016). 

 

Det är tydligt att Carin känner stort ansvar för att biblioteket ska leva upp till lagens 

skrivning om fri åsiktsbildning men också för att alla beslut ska gå rätt till och vara 

i linje med bibliotekets uppdrag. Hon säger sig önska att det hade funnits en 

tydligare praxis kring hur man ska hantera kontroversiella föredrag, för att om 

möjligt minska svårigheterna och ovissheten kring denna hantering. Carin betonar 
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flera gånger, liksom Anette, vikten av att biblioteken tillgängliggör ett brett utbud 

av olika åsikter och att man verkar för fri åsiktsbildning. Carin anser det också vara 

en viktig uppgift att sätta in saker i ett sammanhang så att besökarna själva kan 

bilda sig en uppfattning. Biblioteken ska vara en plats där man visar att det finns 

många olika sätt att tänka, tycker hon. En plats där man ”försöker göra saker mer 

komplexa”. Kärnan i Carins resonemang kring bibliotekens uppgift är alltså vikten 

av att bidra till fri åsiktsbildning men hon betonar även vikten av att agera 

ansvarsfullt och genomtänkt med hänsyn till lokalsamhället och medborgarna, 

tillika skattebetalarna. 

 

Dorotea (intervju, 12 april, 2016) betonar att det framför allt är problematiskt för 

biblioteket att neka en kontroversiell talare som bara vill hyra in sig i lokalerna. 

Hon påpekar att enligt kommunallag och regeringsform så måste alla som vill hyra 

in sig behandlas lika.  

 

Du kan inte säga; vi hyr bara ut till de här, och de här vill jag inte hyra ut 

till. Det är alltså likabehandlingsprincipen och även i bibliotekslagen står det 

en skrivning som säger att vi ska stödja yttrandefriheten, och då får man inte 

neka på grund av åsikter. Då måste man tillämpa fri åsiktsbildning (intervju, 

Dorotea, 12 april, 2016). 

 

När det gäller bibliotekets egna arrangemang däremot, har man möjlighet att välja 

och styra hur dessa ska utformas och vilka som ska delta, menar Dorotea. Ett 

problem är dock att allmänheten sällan lägger märke till skillnaden mellan ett 

inbokat föredrag och ett som biblioteket är med och arrangerar, påpekar hon. De 

flesta ser bara att ett specifikt föredrag ska hållas på biblioteket och uppfattar 

därmed detta som arrangör.  

Att Dorotea slutligen, efter många överväganden skriverier i media och allmänna 

protester, avbokade en kontroversiell föredragshållare, berodde som tidigare sagts, 

på oron kring säkerhetsläget. Som bibliotekschef kände Dorotea stort ansvar för alla 

besökares trygghet. På frågan om biblioteket även i sina egna arrangemang ska 

verka för en bredd av åsikter och fri åsiktsbildning svarar Dorotea; ”ja man ska 

verka för fri åsiktsbildning” och berättar att man har gjort detta, exempelvis genom 

att ha politiska debatter med samtliga partier som sitter i kommunfullmäktige.  

När det gäller skattebetalarnas rätt att påverka bibliotekens urval så menar hon att 

det finns väldigt många önskemål eftersom var och en utgår från sina egna 

intressen, Biblioteket kan inte tillfredsställa alla dessa önskemål. Det finns 

exempelvis besökare som vill ha en lokaltidning från en liten ort som de kommer 

ifrån, även om de är den enda personen som läser den, berättar hon. Jag frågar 

också hur hon tycker att man ska förhålla sig till direktivet om att alla ska känna sig 

välkomna. Dorotea menar att det inte finns någon generell sådan skrivning som 

gäller alla bibliotek. Olika biblioteksplaner har olika formuleringar. Hon påpekar 

också att det varit debatt på senare år angående bråk och störningar på biblioteken 

och att de som utpekats som högljudda och störande kanske inte känner sig 

välkomna och faktiskt kanske inte är det heller. Åtminstone inte om de fortsätter att 

bete sig störande.  

Dorotea lyfter här fram en intressant aspekt som visar att biblioteken, i likhet med 

exempelvis skolan och många andra organiserade verksamheter, bara kan fungera 

om man accepterar dess ordningsregler och respekterar andras önskemål om att 

dessa följs.     
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I frågan om fri åsiktsbildning kontra ansvar kommer vi in på Lilla Hjärtat och 

Tintin i Kongo. Biblioteket där Dorotea arbetar har valt att behålla dessa i 

sortimentet. Hon förklarar: 

 

Ja alltså vi är lite rädda för vad man ska sätta för gränser. Om man börjar 

sätta gränser så kan det leda till att både det ena och det andra försvinner 

från hyllorna. Men däremot så kan det naturligtvis hända att både barn och 

föräldrar kan ogilla böckerna (intervju, Dorotea, 12 april, 2016).  

 

Jag tolkar Doroteas uttalanden som att biblioteket ska verka för fri åsiktsbildning 

men att hon ser en viktig skillnad mellan uthyrningsverksamhet och bibliotekets 

egna arrangemang. När det gäller de senare finns det större möjlighet att välja hur 

dessa ska utformas och vad de ska innehålla. Säkerhetsaspekter måste alltid beaktas 

eftersom biblioteket har ansvar för att besökare ska känna sig trygga i dess lokaler. 

Det går heller inte att göra alla besökare nöjda och att bereda plats för alla intressen, 

då resurserna är begränsade. I Doroteas tal finns alltså både ett fokus på uppgiften 

att verka för fri åsiktsbildning men också en betoning på ansvar, främst när det 

gäller skapandet av en trygg och säker biblioteksmiljö.   

 

En liknande balans mellan ansvarstagande och uppgiften att verka för fri 

åsiktsbildning återfinns även hos Beatrice (intervju, 30 mars, 2016). Hon tycker att 

biblioteket ska vara en ”demokratisk mötesplats” där även kontroversiella åsikter 

får framföras så länge de håller sig inom lagens gränser och inte går emot 

barnkonventionen. Men hon säger också att; ”I vissa fall kan det vara modigt att 

säga nej – det här ingår inte i vårt uppdrag”. Hon uppskattar att biblioteken i 

dagsläget har stor frihet att välja och att politikerna i hennes kommun inte går in 

och detaljstyr, som hon säger; ”De litar på oss”. Biblioteken måste sätta in 

kontroversiella budskap i ett sammanhang tycker hon. Det är bättre än att plocka 

bort böcker. Uppdraget att verka för fri åsiktsbildning är dock inte lätt, påpekar hon.  

 

Jag menar; många gånger kan det ju vara föräldrar som blir fruktansvärt 

upprörda för att vissa böcker står på hyllan, för att deras barn inte ska behöva 

utsättas för något… och det är ju många förskolor som tyvärr också väljer 

skyddade vägar. Man är rädd för konflikt (intervju, Beatrice, 30 mars, 2016).   

 

Beatrice har, liksom Carin, erfarenhet av att personalen ibland söker efter andra 

skäl än innehållsmässiga för att exempelvis inte köpa in något, fastän det egentligen 

handlar om att man ogillar innehållet. Bristande kvalitet är ett skäl som ibland har 

använts på detta sätt. Men det kan ju vara så att kvaliteten faktiskt är bristande – 

också, säger Beatrice. För att summera Beatrice uttalanden så betonar hon i hög 

grad vikten av att verka för fri åsiktsbildning men också vikten av ansvarstagande i 

hantering av kontroversiella budskap.  

 

Erika (intervju, 10 maj, 2016) talar mycket om konsekvenser av de val biblioteken 

gör. Att ingenting är neutralt eller uppfattas så. Man kan göra saker med de bästa 

intentioner men det kan ändå leda till att människor tar illa upp och känner sig 

kränkta, påpekar hon.  
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Jag tycker det är jättekonstigt med de här diskussionerna om att barn inte 

uppfattar stereotyper. Det finns massor av skönlitteratur och forskning som 

motsäger det. Det är konstigt om man inte är beredd att ta emot någons 

vittnesmål om det. Att kreera en allmän plats som folkbiblioteken – det är 

ett ganska stort ansvar (intervju, Erika, 10 maj, 2016).  

 

Erika säger också att det finns intressen i samhället som omfattas av många men 

som ändå inte passar på bibliotek. Exempelvis, säger hon, så finns det en stor 

Facebook-grupp som driver rätten att få säga ”N-ordet”. Erika säger om denna 

grupp; ”visst, rent juridiskt har de rätt att göra det, men jag tycker inte att jag 

behöver bereda plats för det på bibliotek”. Till skillnad från Beatrice efterfrågar 

Erika tydligare riktlinjer om vad som är i linje med bibliotekens verksamhet 

angående hur biblioteken ska verka för fri åsiktsbildning. På en direkt fråga om 

Erika tycker att det finns andra värden som måste vägas in och ställas i relation till 

yttrandefriheten, svarar hon: 

Oh ja! Det handlar om empati också och vilka trösklar vi vill sätta för 

människor att tillgå våra biblioteksrum. Bibliotekslagen är en jätteviktig 

styrtext som vi ska jobba med, men det finns också många andra lagtexter 

och styrtexter. Jag brukar ta det här exemplet; om man är bjuden på middag 

och går på toaletten då är det inte olagligt om man skulle uträtta sina behov 

i handfatet, men det betyder ju inte att man ska göra det. Man kan välja att 

ta hänsyn till de som kommer efter (intervju, Erika, 10 maj, 2016. 

 

Det valda bildspråket ovan, tolkar jag som ett starkt avståndstagande från vissa 

åsikter, exempelvis den Facebook-grupp som Erika själv nämnde. Det är självklart 

att sådana åsikter inte ska läggas fram (”i handfatet”) till allmän beskådan, tycks 

Erika mena. Att enbart låta lagen sätta gränser räcker inte enligt Erika som också 

påpekar att när det gäller uppdraget så är jämställdhet och jämlikhet värden som 

löper ”som en röd tråd” genom all kommunal verksamhet. Biblioteken ska aktivt 

prioritera mindre resursstarka grupper och deras intressen och de begränsade 

biblioteksresurserna gör det naturligt att inte allt och alla kan beredas plats. Hade 

man däremot haft obegränsade resurser hade man förstås kunnat bereda plats för 

mer säger Erika. Det kan finnas skäl att låta kontroversiella intressen ta plats ibland, 

sett utifrån sitt sammanhang, tycker hon. Som exempel på sådana tillfällen talar hon 

om politiska debatter där det är rimligt att alla partier i kommunfullmäktige får 

delta, även sådana som har åsikter som ogillas av många människor.  

Men att vika en helkväll för en person som nedvärderar vissa grupper i samhället 

tycker Erika faller utanför bibliotekets uppdrag: 

 

Att ha någon som orerar kring olika människors värde och sådana saker, nej 

det är inte fullt förenligt med vår sak. Det är inte de värderingar som vår 

verksamhet bygger på (intervju, Erika, 10 maj, 2016).  

 

Hon säger att styrdokumenten tydligt visar de prioriteringar som ska göras av 

biblioteken och att den som vill gärna får läsa dessa dokument. När det gäller 

bortval av redan inköpta medier, som exempelvis Lilla Hjärtat som en del bibliotek 

har valt bort, säger hon: ”Jag tycker det är konstigt att om man en gång har plockat 

in någonting så ska man inte kunna ompröva det.” Om man inte tar ansvar för hur 

verksamheten ser ut finns, enligt Erika, ingen etik och moral. De ståndpunkter hon 
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framför om uppdraget handlar också i hög grad om vikten av att ta ansvar för det 

biblioteksrum man skapar i relation till det lokalsamhälle man befinner sig i. 

Bibliotekslagen (där skrivningen om fri åsiktsbildning finns) är viktigt, säger hon, 

men hon tycker också att andra värden kan vara viktigare än yttrandefriheten när 

det gäller bibliotekens verksamhet. Bland de värden hon återkommer till märks 

särskilt jämställdhet och jämlikhet. 

 

För att summera detta avsnitt så har de teman som behandlats varit 

bibliotekschefernas förhållningssätt till lagens skrivning om att verka för fri 

åsiktsbildning, samt i vilken grad de talar om ansvar i relation till bibliotekens 

uppdrag. Hos en av cheferna ligger betoningen mycket starkt på vikten av fri 

tillgång till information och att verka för fri åsiktsbildning. Hos tre av de andra 

informanterna finns också en tydlig betoning på vikten av fri åsiktsbildning. Alla 

fyra talar dock om att säkerhetsläget kan, och måste få, påverka vilka beslut som 

fattas om kontroversiella föredrag. Men tyngdpunkten i deras resonemang ligger 

alltså på vikten av att verka för fri åsiktsbildning. Slutligen, hos den femte 

bibliotekschefen, finner jag att tyngdpunkten ligger på ett ansvar för vilka värden 

som förmedlas, hur biblioteksrummet upplevs av besökare i lokalsamhället, samt 

ansvaret att se till att jämlikhet och jämställdhet råder.  

 

För att relatera till tidigare forskning så går de förstnämnda fyra informanternas 

åsikter i linje med Audunsons (2004) uttalande, om vikten av att människor i en 

demokrati kan tolerera en mångfald av åsikter. Liksom Moody (2004) betonar de 

yttrandefrihetens centrala betydelse för demokratin men tar även upp svårigheter 

kring bedömning av säkerhetsfrågor. Även detta i likhet med Moody som påpekar 

att kontakt med vissa organisationer rent av skulle kunna vara farligt. Erikas 

resonemang är mer i linje med McCabe (2001) som menar att biblioteken bör göra 

urval utifrån demokratiska värderingar och att de bör kunna stå för detta urval. 

McCabe efterfrågar bibliotekarier som vågar medge att vissa budskap är skadliga 

och därmed inte passar på bibliotek. Erika gör just detta, genom exemplet med 

Facebook-gruppen som driver rätten att säga ”N-ordet”, en grupp som hon menar 

inte ska beredas plats på bibliotek. Hon talar också, liksom Nielsen (2006), om de 

negativa konsekvenserna av att bereda plats för rasistiska och kontroversiella 

intressen och menar i likhet med Rawls (1999) att andra värden ibland kan väga 

tyngre än yttrandefrihet. Fyra av informanterna betonade alltså vikten av att bidra 

till fri åsiktsbildning när det gäller bibliotekens uppdrag, medan en betonade vikten 

av ett ansvarstagande förhållningssätt. Jag ska nu gå vidare och visa hur 

informanterna ställde sig i frågan om biblioteket passar som arena för debatt.                 

 

5.3. OM DEBATT PÅ BIBLIOTEK  
Min andra frågeställning i den här intervjustudien var om biblioteken är lämpliga 

som arenor för debatt på det sätt som Skot-Hansen (2001) och Audunson och Aabø 

(2004; 2012) menar att de är. Med debatt avses då även sådan som berör 

kontroversiella och brännande ämnen. Jag ska nu presentera informanternas olika 

sätt att besvara denna fråga. Ett tema som finns underliggande i synpunkterna kring 

detta ämne, enligt min tolkning, är att våga stå för och göra vad man tolkar som det 

rätta.   

 

Carin (intervju, 4 april, 2016) tycker att bibliotekens funktion som arenor för debatt 

bör och kan utvecklas mer. ”Enligt min tolkning är det absolut vårt uppdrag – det 

ska vi vara!”, säger hon. Men det är viktigt med allsidighet i utbudet av föredrag 

och debatter. På frågan om hon tror att en del medarbetare skulle motsätta sig en 
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ökad frekvens av debatter, svarar hon jakande – en del medarbetare skulle nog 

ogilla detta. ”Man vill kanske som medarbetare att biblioteket ska stå på det godas 

sida”, förtydligar hon. Därför finns det medarbetare som ogärna ser företrädare för 

kontroversiella intressen tala i dess lokaler. Som exempel på ”det goda” säger hon 

att om hjälporganisationen Rädda Barnen kommer och talar skulle nog ingen 

medarbetare misstycka. Hon påpekar också att om debatter ska fungera väl är det 

viktigt att de kontroversiella åsikterna sätts in i ett sammanhang där det finns 

representanter för andra uppfattningar också. Om detta görs på ett bra sätt, så har 

biblioteket därigenom bidragit med en bredd av åsikter som gör att människor kan 

bilda sig en egen uppfattning. Carin är alltså, trots erfarenhet av kritik, oro och 

stress kring kontroversiella talare, beredd att låta flera sådana framträda på 

biblioteket. Dock under genomtänkta och kontrollerade former där andra åsikter 

finns med som motvikt. Hon är också beredd att hantera de medarbetare som anser 

att detta inte är förenligt med att stå för ”det goda”. Dessa uttalanden visar tydligt 

att en bibliotekschef som i möjligaste mån vill leva upp till direktivet om fri 

åsiktsbildning måste kunna stå upp för sina beslut och hantera en del obehag kring 

beslut om kontroversiella föredrag.    

 

Anette (intervju, 2016, 23 mars) svarar ganska likt Carin på frågan om biblioteken i 

högre grad borde vara arenor för diskussion av kontroversiella frågor och politisk 

debatt. Hon säger: ”Politisk debatt är också en typ av information. Så det kan man 

helt klart vara. Men då måste man vara det för hela den politiska sfären, inte bara 

det man själv tycker”. Samtidigt betonar hon vikten av att inte glömma andra 

aspekter när man arrangerar program, såsom kvalitet. Man kan behöva granska 

olika intressen källkritiskt så att det inte kommer personer som påstår rena 

felaktigheter, säger hon och tillägger till sist: ”Samtidigt tycker jag biblioteken ska 

ha en armslängds avstånd till politiken, för att vara neutrala. Det är en svår 

fråga…komplex.” En viss kluvenhet märks alltså i Anettes svar. Å ena sidan är 

politik en sorts information och hör därför hemma på bibliotek, å andra sidan ska 

biblioteken hålla ett visst avstånd till politiken och vara neutrala. Detta kan 

jämföras med Erikas inställning att neutralitet är omöjligt att uppnå, en uppfattning 

som delas av exempelvis Grönlund (2012). Sammantaget framstår här Anette som 

försiktigt positiv inför tanken på biblioteken som arenor för debatt, medan Carin 

tycker att debatter absolut ingår i bibliotekens uppdrag. 

 

Samtidigt har Anette gått igenom en jobbig tid då hon tvingades följa riktlinjer som 

hon upplevde var mycket svårförenliga med bibliotekets uppdrag att verka för fri 

åsiktsbildning. Hon är också den bibliotekschef (i denna studie) som starkast 

uttryckt att biblioteken måste stå för fri tillgång till information, varför detta borde 

ha varit extra svårt. Nu, när direktiven har ändrats är hon beredd att försöka skapa 

en bra balans i utbudet och tänker även ordna en utställning med kontroversiella 

och borttagna böcker från olika länder, ett initiativ som naturligtvis kan leda till 

kritik – igen. Hon har också tagit tag i arbetet med att stärka medarbetarnas 

kompentens i urvalsfrågor genom en bokcirkel kring Nick Jones (2012) bok Försök 

att förstå. Boken tar bland annat upp och problematiserar vissa gruppers situation i 

samhället och i bibliotekssamanhang. Anette har alltså på flera fronter gått vidare 

med den svåra frågan om kontroversiella föredrag och arbetar nu åter med 

uppdraget att verka för fri åsiktsbildning i full medvetenhet om att detta är allt annat 

än lätt. Hon uppvisar en beslutsamhet i sin strävan att göra det hon anser vara rätt, 

även om detta på nytt skulle leda till kritik utifrån. 
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Dorotea (intervju, 12 april, 2016) besvarar frågan om biblioteken passar som arenor 

för debatt med att berätta att politiska debatter har hållits vid ett flertal tillfällen i 

biblioteket där hon arbetar. Samtliga partier har varit representerade vid dessa 

tillfällen och debatten har letts av en journalist eller moderator. Vid andra tillfällen 

har enskilda politiker diskuterat med varandra i vad hon betecknar som ”ett lugnt 

och bra samtal”. Det finns dessutom ett ”mycket stort” intresse för denna typ av 

evenemang, säger Dorotea. Vid de politiska debatter som hittills arrangerats har det 

heller inte varit några problem med ordningsstörningar men det är svårt att förutse 

när sådana kan komma att inträffa säger hon. En gång dök Säpo upp oanmälda vid 

en föreläsning om politisk satir, vid tiden kring Paris-attentatet. Tydligen bedömde 

de att det fanns en säkerhetsrisk, berättar Dorotea.  

Dorotea framstår som lugn och saklig när hon berättar detta. Även hon har, liksom 

Anette, ridit ut en tid av kritik och turbulens kring den avbokade kontroversiella 

talaren. Genom denna process har hon ändå stått på sig i att hon handlade rätt den 

gången, då hon kände ansvar för säkerhetsläget på grund av alla oroligheter. Hon 

står för att hon anser att säkerheten måste gå före andra hänsyn och säger att hon 

skulle gjort likadant idag. I detta uttalande visar Dorotea att hon är beredd att göra 

vad hon anser vara rätt, även om det kan leda till kritik.  

 

Beatrice (intervju, 30 mars, 2016) säger om biblioteket som arena för debatt:  

 

Jaa, det är jag öppen för, det låter ju motstridigt, det hör jag själv, men det 

är jag helt öppen för. [Beatrice var den som bjöd in ett parti i taget för att 

undvika ”pajkastning”]. Det finns ju inte så många ställen i samhället där 

man kan mötas och diskutera och jag tycker nog att biblioteket verkligen är 

en sådan arena… Jag kan tänka mig att ordna debatter, kanske inför nästa 

val (intervju, Beatrice, 30 mars, 2016).     

 

Beatrice är inte främmande för tanken på att själv leda en sådan debatt om hon är 

insatt i ämnet och även, om det skulle behövas, styra upp den. Beatrice framstår, i 

mycket av det hon säger, som inriktad på utveckling och att se nya möjligheter. 

Hon berättar till exempel att på hennes bibliotek hade man väldigt lite 

programverksamhet tidigare men sedan hon kom dit har hon tagit initiativ till att 

dra igång en sådan. På eget bevåg har hon kontaktat ett flertal föreningar och 

intressegrupper och ordnat program kring aktuella ämnen, vilket har lett till en rad 

välbesökta evenemang. Hon tillämpade viss försiktighet genom att bjuda in de 

politiska partierna var för sig, men kan nu tänka sig att gå ett steg längre och bjuda 

in dem samtidigt till debatt. Beatrice visar i detta tänkande mod att i högre grad stå 

upp för och förverkliga direktivet om fri åsiktsbildning, som hon anser vara mycket 

viktigt.  

 

Erika besvarar frågan om kontroversiell debatt på bibliotek med att säga att 

biblioteken redan i nuläget är arenor för debatt. ”Det (biblioteket) är redan idag 

väldigt politiskt och det som uttrycks i böcker och program är inte neutralt”, säger 

hon. Hon talar åter om alla som vill synas på biblioteken och tror att många ser 

detta som ”en legitimering” – det som biblioteken tar in betraktas av många som 

kunskap och av vikt. Men när man arrangerar program och gör urval till biblioteken 

är det mycket som behöver vägas in. Ett problem är att de som gör urvalen idag är 

en alltför homogen grupp, tycker Erika. Detta är något som biblioteken måste ändra 

på för att vara relevanta. Vid alla urval ska man också sträva efter att vara öppna 

och transparenta med hur man tänkt, så att man blir; ”en tydlig part för allmänheten 
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att ta strid emot”. Jag frågar om Erika tror att det gagnar samhället om extrema 

åsikter inte får alltför stor plats. Hon tycker det är en svår fråga men svarar till slut 

ja. Hon förklarar: 

 

Man reproducerar berättelser och samhällets strukturer i allt vi gör hela tiden 

och kan man granska strukturerna som har lett fram till ett så ojämlikt 

samhälle som vi har idag, så är väl det någonting positivt, tänker jag. Det är 

en del av en process där biblioteken gör sitt jobb genom att leva med sin 

samtid, för att vara relevanta (intervju, Erika, 10 maj, 2016).   

 

Att stå upp för det man tycker är rätt agerande kring kontroversiella föredrag kan 

alltså, som framgått i intervjuerna, ta sig olika uttryck. Erika betonar vikten av att 

våga välja och stå för sina val och bortval, samt att redovisa de sanna skälen för att 

de gjorts. Dessutom menar hon att en bibliotekschef måste vara beredd på, ja rentav 

välkomna, kritik av de beslut som tagits.  

 

För att summera synpunkterna om biblioteket som en lämplig arena för politisk 

debatt, även kontroversiell sådan, så går åsikterna alltså isär. En bibliotekschef är 

tydligt positiv till att ge mer plats åt debatter, två mera försiktiga positiva, och en 

anser att biblioteken redan i sin nuvarande form är arenor för debatt, genom det 

utbud som erbjuds i dagsläget. Närmast Skot-Hansens (2001) och Audunson och 

Aabøs (2004, 2012) optimistiska tankar om biblioteken som arenor för debatt och 

lågintensiva möten, ligger enligt min tolkning av informanternas uttalanden som 

helhet; Carin, Anette och Beatrice. Dessa tre bibliotekschefer uttrycker sig i 

huvudsak positivt kring denna möjlighet. Dorotea betonar snarare att på hennes 

bibliotek försiggår redan en rad evenemang som gör att biblioteket lever upp till fri 

åsiktsbildning, vilket hon tycker är bra. Erika betonar en linje där andra värden som 

jämlikhet väger tyngre än att en mängd extrema och kontroversiella åsikter ska 

beredas plats på biblioteken. Hon utesluter inte politisk debatt men menar att redan 

i dagsläget, genom biblioteken, finns en mångfald av åsikter som är allmänt 

tillgängliga för debatt.  

 

6 Diskussion och slutsatser  

Innan diskussionen påbörjas vill jag återknyta till problemformuleringen, syftet och 

frågeställningarna som legat till grund för studien. Det problem som jag har tagit 

min utgångspunkt i är hur bibliotekschefer och ansvariga ska förhålla sig till 

kontroversiella föredrag med tanke på yttrandefriheten, eventuella hänsynstaganden 

och bibliotekens uppdrag. Detta har, i en rad situationer som inträffat på senare år, 

visat sig vara komplicerat. Oavsett inställning i frågorna måste den som beslutar 

kunna motivera sina val. Motiveringen måste dessutom överensstämma med 

gällande styrdokument och lagar som biblioteken har att förhålla sig till. 

Informanternas berättelser har visat att hantering av kontroversiella föredrag på 

bibliotek är svårt och att hur man än beslutar finns det risk att man får kritik. 

Beslutsfattaren, ofta chefen, riskerar att få den allmänna opinionen emot sig, liksom 

medarbetarna och/eller pressen samt även instanser som Justitieombudsmannen 

(JO).  
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Syftet med studien var att undersöka hur några bibliotekschefer har hanterat 

kontroversiella föredrag samt hur de resonerar kring hantering av sådana på 

bibliotek. För att undersöka detta gjordes, som tidigare beskrivits, 

semistrukturerade intervjuer med fyra bibliotekschefer och en programansvarig 

bibliotekarie. Studien har försökt besvara följande frågeställningar:  

 Hur hanterar folkbibliotek kontroversiella talare och hur anser bibliotekschefer 

och programansvariga att de ska hanteras, i förhållande till yttrandefriheten, 

bibliotekets uppdrag och eventuella hänsyn till vissa grupper. Denna fråga 

besvarades huvudsakligen i kapitel 5.1 och 5.2 om folkopinionens betydelse, fri 

åsiktsbildning, ansvar och bibliotekens uppgift och kommenteras även i 

diskussionskapitlet.   

 Vad innebär, enligt informanterna, bibliotekens uppdrag när det gäller 

programverksamheten och hur ser de på bibliotekets roll som offentlig arena 

och plats för debatt? Denna fråga besvarades huvudsakligen i kapitel 5.3 om 

debatt på bibliotek och kommenteras även i diskussionskapitlet.  

För att kunna analysera informanternas svar har jag använt mig av den teori som 

redovisades i kapitlet teoretiska utgångspunkter. Där redogjorde jag för två olika 

ideologiska ställningstaganden i biblioteksfrågor som jag kunnat urskilja med hjälp 

av Hansson (1995) och Knox (2014). Dessa kallar jag för det frihetliga- och det 

ansvarstagande perspektivet. Genom innehållet i intervjumaterialet kommer jag nu 

att länka var och en av informanterna till i huvudsak ett av dessa två 

ställningstaganden. I denna bedömning vägs allt de sagt in, berättelser om konkreta 

situationer och uttalade synpunkter, till en helhet som kopplas till något av 

perspektiven. Jag kommer också att problematisera de två perspektiven samt 

relatera mina slutsatser till den tidigare forskning som redovisades i kapitel två. 

6.1. INFORMANTERNAS IDEOLOGISKA STÅNDPUNKTER  
De synpunkter som har framkommit genom informanterna i denna studie visar att 

åsikterna om hur kontroversiella talare ska hanteras varierar, likaså sättet att hantera 

dem. På så vis stämmer mina resultat överens med övriga svenska studier som 

nämns i denna uppsats. Här följer en kort summering av informanternas berättelser. 

Två informanter berättade om uthyrningar som avslutats och arrangemang som 

biblioteket dragit sig ur, främst av säkerhetsskäl. På ett annat bibliotek fick en 

kontroversiell föredragshållare behålla sin inhyrning och hålla sitt föredrag. Detta 

trots att ledningen fick hård kritik utifrån och kände oro inför evenemanget. Vid ett 

annat, mindre bibliotek i landet, bjöds ett parti med ett kontroversiellt budskap in 

som en del i en politisk vecka. Det uppstod inga problem med ordning och ingen 

kritik riktades mot biblioteket för arrangemanget. Jag talade också med en 

bibliotekschef som uttryckte synpunkter kring urval som innebär att många av de 

kontroversiella talare som varit föremål för diskussion i denna studie, skulle falla 

utanför bibliotekets uppdrag och prioriteringar. Denna bibliotekschef betonar 

istället värden som jämställdhet och jämlikhet samt hänsyn till vissa grupper.  

De flesta av informanterna betonar alltså främst vikten av att bidra till fri 

åsiktsbildning och att tillåta en stor bredd av åsikter. Dessa informanter tycker inte 

att det är bibliotekens uppgift att skydda människor från kontroversiella budskap 

och ligger genom dessa åsikter närmare vad jag kallar det frihetliga perspektivet. 

Detta betyder naturligtvis inte att de saknar ansvarstagande. Förverkligandet av 

uppgiften att bidra till fri åsiktsbildning ser dessa bibliotekschefer som ett stort 

ansvar som vilar på deras axlar. Besökarnas säkerhet är ett annat tungt ansvar som 
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enligt en bibliotekschef, alltid bör gå först. Med ett ansvarstagande perspektiv 

menar jag dock en annan sorts ansvar. Ett ansvar som ligger i linje med den 

fostrande roll som biblioteket ofta tilldelades i sin barndom (Hansson 1995) och 

som även stämmer överens med modernismens idé om att god litteratur skapar goda 

människor (Knox, 2014). Åsikter som ligger närmast ett ansvarstagande perspektiv 

är exempelvis ambitionen att aktivt bidra till ett bättre samhälle och tron på att en 

styrning av utbudet på bibliotek kan gynna demokratiska värderingar. En 

bibliotekschef i denna studie understryker särskilt bibliotekets ansvar för att skapa 

ett inkluderande rum som lyfter fram mindre priviligierade grupper och deras 

livsberättelser och ställer sig därigenom närmare det ansvarstagande perspektivet. 

Denna bibliotekschef är också den som starkast uttrycker åsikten att biblioteken bör 

våga välja och välja bort vad som ska beredas plats och att åsikter från grupper som 

kan känna sig kränkta bör vägas in i besluten.   

 

Informanterna i denna studie, trots att de endast är fem till antalet, uppvisar 

tillsammans en intressant bredd av åsikter i fråga om hantering av kontroversiella 

talare och föredrag. Flera av informanterna uttrycker, enligt min tolkning, en rad 

åsikter som står närmast det frihetliga perspektivet medan en av dem starkare 

betonar åsikter som ligger närmast det ansvarstagande. Både det frihetliga och det 

ansvarstagande perspektivet kan dock problematiseras, vilket nu kommer att göras.  

6.2. PERSPEKTIVENS PROBLEM OCH MÖJLIGHETER  
De två ideologiska perspektiv som jag definierat för denna studie kan sägas ha 

formats av olika synsätt på människan och samhället. Enligt Hansson (1995) 

kommer det frihetliga perspektivet från ett liberalt och borgerligt tänkande. Det kan 

även kopplas ihop med romantiken (McCabe, 2001), genom sin betoning på 

individens frihet och rätt att vara unik. Det ansvarstagande perspektivet, av 

Hansson (1995) benämnt som en fostrande ambition, kan som han gör länkas 

samman med socialismens samhällssyn och även kopplas samman med den tro på 

förnuft och rationalitet som kommer ur upplysningen (McCabe, 2001) samt på 

möjligheten att skapa ett samhälle som bygger på gemensamma värderingar. Båda 

perspektiven kan dock medföra problem som måste hanteras.  

Det frihetliga perspektivet riskerar att släppa fram åsikter som upplevs som 

kränkande och som även kan komma att förknippas med biblioteket, oavsett om 

biblioteket är med och arrangerar ett kontroversiellt föredrag eller inte. Att besökare 

ska mötas av kränkande budskap stämmer inte överens med direktiven om att alla 

ska känna sig välkomna och inkluderade i biblioteksrummet. I Bibliotekslagen står 

det både i § 2 och 6 att biblioteken ska vara ”tillgängliga för alla” (SFS, 2013:801) 

och dessutom har många lokala biblioteksplaner sådana skrivningar. Men frågan är 

om det går att uppnå en känsla av jämlikhet, om alla sorters budskap ska beredas 

likvärdig plats. Filosofen Rawls (1999) menar att jämlikhet uppstår först när alla 

faktiskt har lika goda förutsättningar i samhället. Fortfarande är vi, enligt min 

mening, långt ifrån ett sådant samhälle. Olika bakgrund och historia, 

socioekonomiska faktorer, fördomar, rasism och en mängd andra faktorer gör att 

människor lever med väldigt olika förutsättningar. Att som vit medelklass deklarera 

att människor inte ska skyddas från kränkande budskap kan vara problematiskt då 

sådana kränkande budskap väldigt sällan handlar om infödda svenskar från 

medelklassen. Att undersöka bibliotekschefers klass- och etniska tillhörighet vore 

intressant och då tror jag man skulle finna att nästan alla tillhör vad som kan 

betecknas som vit medelklass. Det kan därför hävdas att bibliotekschefer har 

bristande kunskaper om andras samhällsgruppers livsvillkor. Möjligen kan emot 
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detta hävdas att många bibliotekschefer är kvinnor och därigenom kan ha upplevt 

problem med bristande jämställdhet. Däremot är troligen få av dem, om ens någon, 

muslim eller uppväxt i Afrika, eller har upplevt mångårig arbetslöshet eller 

diskriminering på grund etnisk tillhörighet. Till kritiken av frihetsperspektivet kan 

alltså sägas att det är lätt att förespråka en frihet vars negativa konsekvenser så 

sällan drabbar en själv. Det kan också hävdas, liksom Rawls (1999), att företrädare 

för extrema intressen som, om de fick makten skulle avskaffa yttrandefriheten, 

själva har förbrukat sin rätt att använda den. Rawls menade även, som jag tidigare 

redovisat, att det öppna demokratiska samhället måste få skydda sig mot alltför 

extrema åsikter som annars hotar att krossa det genom att inte bereda plats för dem. 

Laura Beth Nielsen (2006) påpekar att yttrandefriheten, om den hårdras, kan leda 

till legalisering av kränkningar mot kvinnor och minoriteter som saknar resurser 

och möjligheter att försvara sig emot dessa. Intressant i sammanhanget är också 

Bosaller och Budds påpekande (2015) att det finns tal som är avsett att tysta andra 

människor, vilket kan användas som ett argument för att inte tillåta sådant tal. Mot 

frihetsperspektivet kan man också, liksom informanten Erika, hävda att biblioteket, 

för att motverka det underläge som vissa samhällsgrupper redan befinner sig i, ska 

lyfta fram dessa gruppers livsberättelser och beakta deras önskemål.  

Å andra sidan, till det frihetliga perspektivets försvar kan det sägas; att i ett mera 

totalitärt samhälle skulle mindre priviligierade grupper kanske inte alls få lov att 

yttra sig. Ju större yttrandefrihet, desto större möjlighet har även marginaliserade 

grupper att få göra sig hörda. Yttrandefriheten är på så vis en garant för allas röster 

på gott och ont.  

För att problematisera det ansvarstagande perspektivet så finns naturligtvis risken, 

vilket många av informanterna påpekar; att om man börjar välja bort kränkande 

budskap så blir det ett ”sluttande plan” (Carin). Eller som en annan informant sa; 

”till slut blir ingenting kvar”. Det finns naturligtvis en mycket stor mängd av 

berättelser, romaner, noveller, filmer och talade budskap som innehåller sådant som 

kan uppfattas som kränkande. För att nämna några exempel; kvinnor som framställs 

som sexobjekt eller stereotypa ”häxor” är snarare regel än undantag i vissa typer av 

filmer och böcker, överviktiga framställs ofta rutinmässigt som slöa, trögtänkta och 

glupska, människor från andra länder och med andra religioner framställs som 

konstiga och udda och så vidare. Mot det ansvarstagande perspektivet kan man 

också, som Audunson (2004), hävda att; ”The cement of democracy is tolerance”. 

Att vi måste tåla även det vi inte gillar. Enligt hans synsätt, som stämmer överens 

med det frihetliga perspektivet, kräver demokratin att människor accepterar 

varandras olikheter, även i form av åsikter, och därför får inte oönskade sådana 

missgynnas eller förbjudas. Audunson (2004) hävdar att det behövs fler arenor där 

människor exponeras för andras värderingar. Att extrema åsikter kan vara stötande 

medger anhängare av det frihetliga perspektivet, men sådana åsikter ses ungefär på 

samma sätt som en ofrånkomlig skugga av en i övrigt fulländad konstruktion. De 

måste tolereras för att bevara ett öppet samhälle. För att garantera att 

yttrandefriheten gäller lika för alla, krävs det troligen vissa offer till exempel när 

det gäller jämlikhet. Om man hårdrar de två perspektiven uppstår också frågan om 

vad som är värst; att plocka bort väldigt mycket, eller att tillåta väldigt mycket. 

Troligen skulle många trots allt föredra det sistnämnda. Risken att alltför mycket 

ska väljas bort finns alltså med i det ansvarstagande perspektivet, vilket kanske 

bidrar till att en del av informanterna i denna studie efterfrågar tydligare praxis 

kring val och bortval. Om tydliga direktiv fanns skulle risken för felaktiga bortval 

minska skulle man kunna anta. Men alltför styrande direktiv kan också slå fel, 
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vilket Anettes berättelse visar. Under den tid de strikta direktiven i hennes kommun 

gällde, tvingades hon säga nej till alla föredrag som kunde tolkas som politiska, 

vilket ledde till starka reaktioner bland press och allmänhet. Dessutom tyckte hon 

själv att direktiven var alltför stränga och oförenliga med bibliotekslagen. Även Mc 

Menemy (2009) påvisar problematiken kring direktiv som kan slå fel när han talar 

om den nya lagen i Storbritannien som förbjuder all uppmaning till terrorism. 

Denna lag, om den åtföljs noga, kan exempelvis leda till att gamla klassiska 

irländska folksånger förbjuds, påpekar han. Som ett avslutande argument mot det 

ansvarstagande perspektivet kan Asheim (1953) nämnas. Han påpekar att de 

argument som ofta anges för bortval, till exempel ekonomiska skäl eller att det inte 

passar målgruppen, ligger väldigt nära de skäl som skulle anges av en 

censurinstans.  

Till försvar för det ansvarstagande perspektivets kan man titta på konkreta exempel 

i stället för på högtidliga deklarationer om yttrandefrihet. Intressanta frågor är då 

exempelvis: Vill biblioteken verkligen sätta bombmanualer i händerna på terrorister 

(Doyle, 2008) och är det rätt att en nyanländ person som flytt till Sverige med fara 

för sitt liv på biblioteket ska mötas av budskapet att han är oönskad? 

Denna studie har bidragit till forskningen genom att studera ett område som det inte 

skrivits så mycket om, nämligen hantering av kontroversiella föredrag på bibliotek. 

Analys och slutsatser utgör ett bidrag till diskussionen om yttrandefrihet kontra 

hänsynstagande på bibliotek med specifik inriktning på programverksamhet. På 

många sätt styrker mina slutsatser vad som framkommit i andra studier av 

närliggande ämnen, men vissa resultat är unikt kopplade till just föredrag och det 

talade ordet. Mina slutsatser bygger endast på fem bibliotekschefers berättelser och 

uttalanden, vilket gör att några generella, kvantitativa slutsatser inte kan dras.  

Naturligtvis finns det också många alternativa sätt att studera det ämne jag valt. 

Enkäter hade till exempel kunnat användas för att nå betydligt fler informanter. 

Eller en kombination av intervjuer och enkäter. All slags bibliotekspersonal, inte 

bara chefer, kunde ha tillfrågats och allmänhetens åsikter i frågan kunde ha 

undersökts. Vid analysen hade en större mängd informanter gjort det möjligt att 

jämföra svaren utifrån olika parametrar såsom kön, och skillnader mellan 

geografiska områden med mera, för att ta några exempel. 

6.3. SLUTSATSER  
En av slutsatserna från denna studie är att frågan om kontroversiella budskap på 

bibliotek är och förblir svår. Det finns sällan några givna svar på problemet med 

hur de bäst ska hanteras som definierades i början av denna uppsats. Informanternas 

berättelser om skarpa lägen då de varit tvungna att ta beslut, visar tydligt detta. 

Bland informanterna rådde inte heller någon klar konsensus kring hur 

kontroversiella föredrag ska hanteras med tanke på yttrandefriheten och 

bibliotekens uppdrag. De gjorde alla sina egna tolkningar av hur de borde agera i de 

aktuella situationerna. Några självklara svar och generella lösningar kring hantering 

av det kontroversiella ordet verkar inte existera, utan man måste som en informant 

sa; ”bedöma från fall till fall”. Kontroversiella budskap väcker ofta starka känslor 

hos allmänheten och risken att få kritik oavsett vilket beslut som fattas förefaller 

enligt informanternas berättelser vara stor. Att kräva tydligare direktiv uppifrån 

framstår dock inte som en självklar lösning då alltför styrande direktiv kan slå fel, 

som Anettes berättelse visade. Troligen är det bättre att våga stå upp för sina val 

och välkomna kritik, som Erika föreslår. För val måste göras ibland, av resursskäl 
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men också av andra skäl såsom säkerhet och bibliotekens direktiv. Exakt var 

gränserna går för vad som passar på bibliotek kommer troligen att förbli ett ämne 

för diskussion mellan chefer och personal, vilket enligt min mening kan ses som ett 

demokratiarbete. Mediers och lokalsamhällets åsikter kommer naturligtvis också att 

behöva vägas in och hanteras, liksom politik och allmänna värderingar i samhället i 

stort. 

Alla informanter i denna studie föreföll ta sin roll och sitt ansvar som beslutsfattare 

kring kontroversiella föredrag på yttersta allvar. Vad detta rent konkret innebar 

tolkades dock, som intervjuerna visar, relativt olika. Begreppet demokrati kan 

numera fylla långa uppsatser för att till fullo definieras men det innefattar utan 

tvekan både yttrandefrihet och hänsyn till minoriteter. Detta gör att både det 

frihetliga och det ansvarstagande perspektivet kan hävdas vara i linje med 

bibliotekens roll som främjare av demokratin. Genom olika tolkningar och 

viktningar av styrdokumenten är det också möjligt hävda och finna stöd för att båda 

perspektiven är förenliga med bibliotekens uppdrag, vilket informanternas 

resonemang i denna studie visar exempel på.  

Bredden av åsikter kring kontroversiella budskap gör att bibliotekschefer och 

personal måste vara beredda att stå upp för och förklara sitt agerande i samband 

med kontroversiella föredrag för allmänhet och press. Att väga in alla direktiv och 

fatta bästa möjliga beslut kräver därför, vilket denna studie har visat, både 

eftertanke, kritiktålighet och mod, vilket visar både på frågans komplexitet och på 

bibliotekschefers många gånger tuffa yrkesroll. Det svåra med en stor öppenhet för 

alla slags budskap är att kontroversiella sådana då måste tolereras, inkluderas och 

hanteras. Skulle yttrandefriheten dras till sin spets kanske biblioteken måste ha 

kontakt med organisationer och intressen som i värsta fall kan vara farliga (Bosaller 

& Budd, 2015). Detta vore, enligt min mening, helt orimligt. Samtidigt är 

bibliotekslagens skrivning om att bidra till fri åsiktsbildning mycket viktig för att 

bibehålla en bredd i utbudet och för att värna yttrandefriheten. På olika håll i 

världen drar man nu upp allt hårdare gränser för vad som är tillåtet att säga. Den 

tidigare forskning som jag presenterat i denna uppsats har dock visat att det i 

västvärlden, i synnerhet den anglosaxiska, råder en stark konsensus kring värdet av 

yttrandefrihet. Nästan alla vetenskapliga artiklar jag studerat anser det vara en 

central uppgift för biblioteken att bidra till fri spridning av information och att detta 

ska gå före en rad andra värden. Liknande åsikter uttryckte flera av informanterna i 

denna studie även om de också ansåg att det finns en del extrema budskap som inte 

hör hemma på bibliotek.  

I USA är så kallat hate speech lagligt, liksom budskap med sådant innehåll som i de 

flesta europeiska länder skulle falla under lagar om hets mot folkgrupp. Detta 

innebär en legitimering av exempelvis rasistiska budskap som i dagsläget framförs 

till och med av presidentkandidater. Att öppna dörrarna för sådana budskap på 

allmänna platser anses i Sverige oförenligt med de tankar om likvärdighet som vi 

betonar här, därav lagen om hets mot folkgrupp. Bland allmänheten i USA råder det 

också, som tidigare nämnts, delade meningar beträffande urval. Hög utbildning 

tycks bidra till att människor är emot bortval på grund av innehåll, medan de som 

har låg utbildning generellt är mera positiva till att kränkande budskap och budskap 

som anses omoraliska inte ges utrymme (Burke, 2009). Bibliotekspersonal från 

anglosaxiska länder förefaller dock i hög grad vara anhängare av yttrandefrihet och 

motståndare till bortval och censur (Oltmann, 2016), vilket kan hänga samman med 

deras höga utbildningsnivå. Burkes och Oltmanns resultat kan vara tecken på att 
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den enighet som finns kring oinskränkt yttrandefrihet bland bibliotekarier och 

högutbildade i USA uppstår och reproduceras genom den högre utbildningen. På 

samma sätt skulle det kunna vara så att bibliotekarieutbildningen i Sverige påverkar 

hur bibliotekschefer och anställda ser på frågor kring yttrandefrihet och 

bibliotekens roll i samhället.   

I Sverige framträder i uppsatser och forskning ofta en nyanserad syn på frågor kring 

yttrandefrihet och hänsyn bland forskare och bibliotekspersonal. En bild som också 

stämmer överens med resultaten av denna studie. Söderlind och Elf (2014) fann 

exempelvis två vanliga förhållningssätt till det kontroversiella som de kallar ”frihet 

till” och ”frihet från” bland sina informanter (s. 107). Själva betonar Söderlind och 

Elf vikten av att biblioteken arbetar för yttrandefrihet och fri åsiktsbildning, men 

det finns också röster i biblioteksdebatten som går i en mera normkritisk riktning 

som Jones (2012) och Dahlstedt (2015). Ingen av de texter jag läst motsätter sig 

uppgiften att verka för fri åsiktsbildning men de blundar inte heller för de 

svårigheter som kan uppstå kring kontroversiella budskap.  

Värderingar kring yttrandefrihet, såväl som andra frågor, tenderar att svänga och 

förändras över tid. Människors livserfarenheter spelar enligt min mening ofta in, så 

att de som upplevt åsiktsförtryckande regimer påverkas av det medan människor 

som upplevt rasism och nedvärdering påverkas av det. Genom åsikter som stora 

grupper i samhället har formas i varje tid en anda av värderingar som biblioteken 

kommer att märka av och behöva förhåll sig till. Denna uppsats har velat bidra med 

ett tydliggörande av två olika sätt att se på och hantera kontroversiella föredrag på 

bibliotek, ett frihetligt perspektiv och ett mera ansvarstagande. Det har framkommit 

av informanternas berättelser, att hanteringen av det kontroversiella ordet i hög grad 

påverkas av vad man vet, eller antar, om det omgivande samhällets värderingar. 

Informanterna har vittnat om föredrag som har ställts in efter hård kritik från press 

och folkopinion och riktlinjer som har dragits upp och sedan fått ändras helt. 

Bibliotekschefernas ståndpunkter i frågan har naturligtvis också formats av deras 

olika livserfarenheter och historia. Fördelningen av åsikter i denna studie, där de 

som gick i linje med det frihetliga perspektivet dominerade, motsvarar eventuellt 

hur det förhåller sig bland landets bibliotekschefer, eller inte – det vet vi inte. Men 

oavsett fördelningen av åsikter kring det kontroversiella ordet, så finns båda 

perspektiven i dagens biblioteksdebatt. Hur det ser ut om några år, vilket perspektiv 

som kommer att dominera mest framöver, är det heller ingen som vet. Men i ljuset 

av denna studie förefaller det åtminstone troligt att allmänhetens åsikter – 

folkopinionen lokalt och i Sverige som helhet och den riktning den tar, kommer att 

påverka bibliotekschefers värderingar och hur de väljer att hantera kontroversiella 

talare i framtiden.  

6.3. FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
Fortsatt forskning inom området programverksamhet på bibliotek i relation till 

styrdokumenten skulle kunna titta på och jämföra programverksamhet över tid på 

bibliotek i Sverige. Exempelvis kan man jämföra hur det var på 60 och 70-talet med 

dagens situation. Förekommer kontroversiella inslag mer eller mindre i olika tider? 

Är det politik på agendan eller dominerar trivselbetonade inslag mera under olika 

tidsepoker? Det vore också intressant att titta på olika politiska partiers idéer om 

biblioteken och deras programverksamhet, exempelvis genom intervjuer av 

företrädare för olika partier och/eller studier av partiprogram och liknande 

dokument. Även detta kan göras som en jämförande studie, bakåt i tiden, av olika 

tiders visioner.  
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Det är rimligt att anta att biblioteken kommer att behöva utöka sina funktioner i 

samhället på sikt eftersom fysiska böcker kan komma att få en alltmer marginell 

roll. Ett sätt att göra detta skulle kunna vara att låta programverksamheten spela en 

större roll, liksom biblioteket som offentlig arena. Det vore därför intressant att titta 

på vilka möjligheter det finns att utveckla bibliotekens funktion som publika sfärer. 

Här kan man titta på intressanta exempel som danska Dokk 1 – ett ganska nyligen 

uppfört bibliotek i Århus som beskrivs som ”ett kombinerat bibliotek och offentligt 

vardagsrum” (Richter, 21 oktober, 2015). Enligt förvaltningschefen där, Rolf 

Hapel, satsar de mycket på arrangemang, föredrag, diskussionsmöten och även 

högläsning för vuxna. Biblioteket vill vara en plats för mänskliga möten och har 

lyckats attrahera en mycket stor mängd besökare (Richter, 21 oktober, 2015). 

Genom intervjuer och ett besök på Dokk 1 skulle man kunna studera hur de tänkt 

och gjort samt vilka för- och nackdelar som finns med denna biblioteksmodell.  

För att kunna planera för intressant programverksamhet borde det också vara 

intressant för biblioteken att veta mer om vilken typ av programverksamhet som det 

finns störst intresse för bland allmänheten. Detta kan studeras exempelvis genom 

enkätstudier och/eller intervjuer där man även kan ställa frågor om synen på 

kontroversiella inslag i programverksamheten.  

Allmänhetens önskemål om och behov av datorer och teknik samt hjälp med att 

använda dessa utgör också en viktig biblioteksfunktion som handlar om annat än 

utlån av böcker och medier. Genom att ge allmänheten tillgång till modern IT-

utrustning, samt vid behov hjälp med att använda denna, kan biblioteken bidra till 

ökad jämlikhet i samhället. Studier som visar vilka behov och önskemål som finns 

vad beträffar IT vore därför av intresse. Att ge tillgång till fler och bättre datorer 

och annan teknisk utrustning, samt kunskaper om hur dessa ska hanteras, kan bli en 

del av bibliotekens strategi för att överleva i den digitala tidsåldern. Men om detta 

skulle ske blir det också, enligt min mening, viktigt att studera hur biblioteket ska 

behålla lite av sin folkbildande själ, så att det inte endast blir en stor media-park.  

7 Sammanfattning 
Denna uppsats har handlat om hur några bibliotekschefer och en programansvarig 

har resonerar kring hantering av kontroversiella talare på bibliotek, samt även egna 

erfarenheter av sådan hantering. Bakgrunden är en rad händelser som har ägt rum 

på senare år kring kontroversiella talare som ofta själva bokat in sig i bibliotekens 

lokaler. Detta har sedan lett till olika reaktioner bland allmänheten och pressen. 

Bibliotekscheferna och de ansvariga på respektive bibliotek har fattat olika beslut i 

olika situationer kring kontroversiella föredrag. Ibland har den kontroversiella 

talaren avbokats, ibland inte. I de flesta fallen har starka åsikter kring hanteringen 

uttrycks från olika håll. Problemet för bibliotekschefer och ansvariga vid dessa 

beslut är alltså; hur ska de hantera både folkopinion, press, medarbetarnas 

synpunkter och samtidigt förhålla sig till bibliotekens direktiv och styrdokument. 

Syftet med den intervjustudie som gjorts har varit att studera hur några konkreta 

situationer har hanterats, samt hur informanterna resonerar kring kontroversiella 

budskap på bibliotek. Genom att analysera resonemangen var tanken också att 

bakomliggande ideologiska ståndpunkter skulle bli tydliga. Mina frågeställningar 

var följande:    

Hur hanterar folkbibliotek kontroversiella talare och hur anser bibliotekschefer och 

programansvariga att de ska hanteras, i förhållande till yttrandefriheten, bibliotekets 

uppdrag och eventuella hänsyn till lokalsamhället och vissa grupper.   
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Vad innebär, enligt informanterna, bibliotekens uppdrag när det gäller 

programverksamheten och hur ser de på bibliotekets roll som offentlig arena och 

plats för debatt? 

Som teoretiskt ramverk för analysen har jag använt mig av en licentiatavhandling av 

Joacim Hanssons (1995) samt en artikel om intellektuell frihet och den postmoderna 

synen på läsningens effekter av Emily Knox (2014). Hansson definierar två 

ideologiska huvudströmningar under bibliotekens barndom i Sverige, en fostrande 

och en mera frihetlig. Knox talar i stället om skillnaden mellan det modernistiska 

tänkandet och det postmoderna. Det förstnämnda utgår från att människor kan fostras 

till goda medborgare och att detta är en uppgift för biblioteken och andra offentliga 

institutioner. Det sistnämnda däremot är mera agnostiskt i frågan om huruvida 

människor kan påverkas till att bli bättre. Bibliotekens huvuduppgift är därför ur ett 

postmodernistiskt perspektiv att skapa tillgång till fri information. Utifrån dessa två 

texter formulerade jag två ideologiska ståndpunkter som jag kallar det frihetliga och 

det ansvarstagande perspektivet. Det frihetliga ligger närmast Hanssons frihetliga 

perspektiv och postmodernismen och det ansvarstagande ligger närmast Hanssons 

fostrande perspektiv och modernismen. Med hjälp av dessa två perspektiv gjordes 

sedan en analys av intervjumaterialet. 

Metoden var semistrukturerade intervjuer med bibliotekschefer samt en 

programansvarig bibliotekarie. Dessa utfördes per telefon och spelades in med 

diktafon. De transkriberades därefter till text som studerades noga genom upprepad 

närläsning. Jag försökte också urskilja gemensamma drag och sådant som skilde 

berättelserna åt. Valet av informanter gjordes genom att i första hand chefer och 

programansvariga med egna erfarenheter av kontroversiell programverksamhet 

tillfrågades. Lämpliga informanter hittade jag genom tidningsartiklar som beskrivit 

situationer med kontroversiella talare. Att intervjua chefer och ansvariga verkade 

mest lämpligt eftersom jag sökte personer som var direkt involverade i 

beslutsfattandet kring kontroversiella föredrag. Jag strävade också efter att tala med 

informanter från olika delar av landet för att få geografisk spridning. Informanterna 

kontaktades via e-post där ämnet för uppsatsen och de frågor som var i fokus 

presenterades. Alla de tillfrågade svarade att de var villiga att ställa upp.  

Genom analysen av de utskrivna intervjuerna framgår en rad synpunkter som kan 

kopplas samman med de två perspektiven, det frihetliga, respektive det 

ansvarstagande. Åsikter från båda perspektiven förekom hos de flesta av 

informanterna men synpunkter som var i linje med det frihetliga perspektivet 

dominerade hos de flesta. En informant uttryckte dock flest åsikter som låg närmast 

det ansvarstagande perspektivet. Till det frihetliga perspektivet räknades exempelvis 

stark betoning på bibliotekets ansvar att bidra till fri åsiktsbildning och åsikten att det 

inte är bibliotekens uppgift att skydda människor från kränkande budskap, liksom 

oro över att bortval av hänsyn till de som känner sig kränkta kan leda till att alltför 

mycket väljs bort. Till det ansvarstagande perspektivet räknades åsikten att andra 

värden kan väga tyngre än yttrandefrihet när det gäller biblioteksverksamhet – 

exempelvis jämlikhet, samt betoning på vikten av att alla besökare känner sig 

välkomna och inkluderade, liksom åsikten att biblioteken ska göra aktiva val av vilka 

medier och intressen som ska beredas plats. Val som bör göras med hänsyn till 

prioriterade grupper och det omgivande samhällets önskemål.  

De resultat som framkom i denna studie går i linje med flera andra studier kring det 

kontroversiella där det framgår att det finns ett flertal olika perspektiv på hantering 
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av kontroversiella medier på bibliotek. Flera uppsatser som tas upp visar detsamma. 

När det gäller frågan om yttrandefrihet kontra hänsyn finns det många goda 

argument för båda dessa aspekter som tagits upp i artiklar från olika länder samt även 

behandlats i filosofiska verk. Åsikterna spänner från de som förespråkar total 

yttrandefrihet, vilket även innefattar vad vi i Sverige skulle kalla hets mot folkgrupp, 

till åsikten att extrema intressen som själva skulle avskaffa yttrandefriheten har 

förbrukat sin rätt att använda den och att staten måste få lov att skydda sig från 

sådant som kan krossa den. Informanterna i denna studie befanns inte ligga nära 

någon av ytterlighetsåsikterna i debatten då de alla uttryckte sig nyanserat och med 

en förståelse och öppenhet för att det finns intressanta motargument.     

Slutsatser av studien visar att hanteringen av kontroversiella budskap på bibliotek är 

komplex och kommer, med största sannolikhet, alltid att vara det. Starka krafter i det 

omgivande samhället måste ofta hanteras i samband med kontroversiella föredrag 

och risken finns att biblioteket får kritik oavsett vilka beslut som tas. Att skapa mera 

utförliga direktiv bedöms dock vara en riskabel lösning, då en bibliotekschefs 

berättelse handlade mycket om de problem som alltför precisa (och strikta) riktlinjer 

skapade. De strikta direktiven gjorde det exempelvis mycket svårt att leva upp till 

bibliotekslagens skrivning om fri åsiktsbildning. 

Tanken att biblioteken ska anpassa sitt utbud efter användarnas behov och önskemål, 

som uttrycktes tydligt av en informant, framstår inte som felaktig då den har stöd i 

bibliotekslagen som föreskriver anpassning till användarnas behov, men samtidigt 

måste biblioteken förstås förhålla sig till samma lags direktiv om att verka för fri 

åsiktsbildning.  

Slutsatsen utifrån denna studie är att frågan om hantering av det kontroversiella ordet 

på bibliotek är och förblir svår. Ett sätt att hantera frågor kring kontroversiella 

budskap är troligen att hålla diskussionen om dessa levande genom att biblioteken 

med jämna mellanrum, och vid behov, tar upp frågan till diskussion bland personalen 

i samtal som präglas av intresse för olika synsätt och argument. Som denna studie har 

visat finns det olika sätt att resonera kring frågorna som alla kan bottna i goda 

demokratiska avsikter. Att biblioteken ska vara en plats med en mångfald av åsikter 

var alla informanter eniga om, däremot gick åsikterna isär om hur detta bäst ska 

förverkligas och vad som bör styra prioriteringar och urval när det gäller 

yttrandefrihet och hänsyn till vissa grupper i samhället.    

En annan slutsats av studien var att det går att motivera både det frihetliga och det 

ansvarstagande perspektivet som varande i linje med ett demokratiskt arbetssätt och 

bibliotekens direktiv. Informanterna visar prov på detta genom att de alla ger uttryck 

för väl genomtänkta resonemang i frågorna där de lyfter fram olika aspekter som alla 

är viktiga för demokratin, såsom exempelvis yttrandefrihet och jämlikhet.            
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Bilaga 1     

INTERVJUGUIDE 
  

 Bakgrund 

 Hur länge har du arbetat som bibliotekschef? 

 (Ev. Vad gjorde du före det?)  

 

Kontroversiella talare 

 
 Händer det att kontroversiella talare vill framträda hos er? 

o Hur ofta? 

o Nämn några exempel? 

 

 Kan du berätta om ett föredrag som du har fattat beslut om? 

o Vem var talaren/organisationen? 

o Spontana tankar, senare reflektioner? 

o Vad såg du som problematiskt med situationen? 

o Vilken påverkan hade media och/eller den allmänna opinionen? 

o Andra faktorer som påverkade beslutet? 

o Hur resonerade du? 

o Vad kände du inför situationen? 

o Kände du dig ensam i beslutet? 

o Rådgjorde du med någon/några? 

o (I så fall) Vad tyckte de? 

o (Om inte du) Vem fattade beslutet? 

o Vilka följder fick beslutet? 

o Vad tycker du om det nu? 

o Vem bör fatta sådana här beslut? 

 

 

 Hur ser du på bibliotekens demokratiska roll i samhället? 

o Skyldigheter? 

o Hur bör bibliotek förhålla sig till yttrandefriheten? 

o Krockar yttrandefrihetens direktiv med andra rättigheter? 

o Krockar de med andra biblioteksdirektiv? Beskriv hur! 

o Hur kan man hantera samhällsomstörtande idéer på bibliotek? 

o Kvinnoförtryckande idéer? 

o Rasistiska idéer? 

o Vad ingår i bibliotekets roll när det gäller att bidra till fri åsiktsbildning? 

o Vad ingår inte? 

o Vad kan skattebetalarna som finansiärer av biblioteken kräva? 

o Vilken typ av verksamhet ligger i användarnas intresse? 

o Finns det sådant som troligen inte ligger i användarnas intresse? 

o Berätta hur du tänker kring representation av olika åsikter och bibliotek? 

o Vad anser du kan vara rimliga hänsyn? Exempel! 
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o Hur tänker du kring yttrandefrihet och att alla ska känna sig välkomna? 

o Vad är det största problemet med kontroversiella talare/föredrag?  

o Vad skulle kunna underlätta hantering av kontroversiella tal på bibliotek? 

o Hur ska biblioteken bäst bidra till ”fri åsiktsbildning”? (Bibliotekslagen). 

 

 

Offentlig arena 
 

 Hur ser du på bibliotekens möjligheter att vara en arena för debatt? 

o Har du erfarenhet av debatter om kontroversiella ämnen 

o (I så fall) berätta! 

o Hur ser du på politiska debatter som ett bidrag till fri åsiktsbildning? 

o Bör biblioteken vara med och ge möjligheter till detta? 

o Hur lämpliga är biblioteken för debatt om kontroversiella ämnen? 

o Varför tänker du så? 

o Är det rätt att undvika alla brännbara ämnen?  

o Hur ska man hantera kontroversiellt innehåll i öppna debatter? 

o Hur ska man hantera risken för oroligheter och bråk? 

o Är det rätt med riktlinjer som utesluter föredrag med politiskt innehåll? 

o Problem / möjligheter med debatt på bibliotek? 

o Hur ser du på hantering av det talade ordet kontra det skrivna? 

 

 Är det något mer du vill tillägga? 

  

 Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 

BREV TILL INFORMANTERNA 
 

 

Brev utsänt per epost till informanterna: 

 

Hej! Jag är studerande på mastersprogrammet i Biblioteks- och informationsvetenskap 

vid Högskolan i Borås. Jag skriver nu min slutuppsats om hantering av kontroversiella 

föredrag och talare på bibliotek. Mitt intresse ligger dels kring hur man har upplevt 

och hanterat sådana situationer, vilka faktorer som påverkade besluten och dels på hur 

man tänker kring yttrandefrihet, hänsyn och vilka som ska få tala på bibliotek. Jag 

söker därför kontakt med bibliotekschefer i Sverige som upplevt sådana här situationer 

och har genom tidningsartiklar förstått att du är en av dem. Det skulle därför vara 

väldigt värdefullt och tacksamt om jag skulle kunna få möjlighet att intervjua dig om 

detta ämne. Intervjun tar högst en timme. Ditt deltagande kommer i möjligaste mån att 

vara anonymt men naturligtvis finns det, eftersom det rör sig om specifika situationer, 

alltid risk för igenkänning om någon insatt skulle läsa uppsatsen. Vi kan naturligtvis 

tillsammans diskutera hur i ska göra med olika faktauppgifter och om du önskar får du 

självklart läsa utskriften av intervjun eller den färdiga uppsatsen innan den ska lämnas 

in. För att kunna göra korrekta utskrifter behöver jag också spela in intervjuerna. I 

vanlig ordning kan du självklart avbryta ditt deltagande i studien när du vill utan 

närmare motivering.  

Min utgångspunkt är ett öppet och undersökande förhållningssätt där jag vill öka min 

förståelse för de våra beslut som en bibliotekschef kan ställas inför i samband med 

kontroversiella föredrag. Jag vore därför otroligt glad och tacksam om du har 

möjlighet att ställa upp och i så fall kan ge förslag på en tid. Bor du i Stockholm med 

omnejd kan jag ta mig dit, i annat fall skulle jag helst ta det per telefon på en lämplig 

tid som passar dig.   

 

Med vänliga hälsningar Viktoria Reuterskiöld,  

Haeffnersvägen 11 

129 38 Hägersten 

Telefon: 073 9503076 

Handledare: Cecilia Gärdén 

 

 

 

 

 


