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Abstract: Should libraries first and foremost be a source of free information 

where the citizens can find whatever information they want, or do 
the librarians have a responsibility for what kind of works they 
present to people on their shelves? A wild debate broke out in 
Swedish media in September 2012, after the artistic leader of 
Kulturhuset in Stockholm; Behrang Miri decided to weed out all 
the Tintin albums from the children´s library Tiotretton. He 
wanted to start a debate on stereotypes in children´s fiction, and 
what damage they do to children who face them. The purpose of 
the thesis is to carry out a discourse analysis of this media debate, 
and to identify the different views that are expressed on the 
democratic mission of the libraries, what media they should 
present. The method and theory is based on the discourse theory of 
Ernesto Laclau and Chantal Mouffe and their concepts are used to 
arrange the analysis around certain themes that build up two 
different discourses; “Freedom of information discourse” and the 
“Weeding out discourse”.  
The two main questions are: What views of the public libraries 
selection of works are expressed in the Tintin debate in Tiotretton, 
and how do the views relate to each other? What concepts are 
specific for the debate, and what meanings do they get in these 
different views? 
In the concluding chapter I discuss which consequences these 
opposing opinions can have for the future selection processes of 
the library. 
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1. Inledning  
 
Debattvågorna gick höga i media den 25 september 2012 efter att Kulturhusets konstnärlige 
ledare Behrang Miri beslutat att plocka bort samtliga Tintinalbum från hyllorna på biblioteket 
Tiotretton, ett specialbibliotek för barn mellan 10 och 13 år. I en intilliggande lokal, på 
specialbiblioteket Serieteket, finns samtliga Tintinalbum samlade, och det var även där 
Tiotrettons bortplockade album hamnade. Miri motiverade sitt initiativ med att barn ska slippa 
bli utsatta för de stereotypa bilder som finns i Tintinalbumen, bl.a. ”araber på flygande 
mattor” och förminskande bilder på afrikaner.1 Efter starka protester i sociala medier och i 
debattartiklar gjorde Kulturhuset en pudel, bara sex timmar efter att första artikeln 
publicerades kom beskedet att man backar i frågan. Snabbt ställdes Tintinalbumen tillbaka på 
hyllan på Tiotretton, man bad om ursäkt och Behrang Miri tog en paus på obestämd tid.2  
Sedan fortsatte debatten i media, och man kan säga att det bildades två läger i debatten. Ena 
sidan fortsatte spä på kritiken av händelsen på Kulturhuset, och den andra sidan försökte 
vinkla om debatten. 
 
Det jag som bibliotekariestudent slogs av var bristen på kunskap om biblioteksarbete bland 
allmänhet och kulturjournalister, men även från Kulturhusets sida, samt biblioteksvärldens 
tystnad. Efter att ha följt debatten några månader, började fler röster höras även ifrån 
biblioteksvärlden. I december 2012 har några debattartiklar publicerats i Biblioteksbladet, 
men det var först när stormen redan blåst över i kulturvärlden.  
 
I debatten var det många starka känslor som uttrycktes, både från människor som var oroliga 
för att samhället, med hjälp av bl.a. biblioteken, håller på att urholka yttrandefriheten genom 
”utrensning av litteratur”. Andra ord som användes var ”censur”, ”bokbål” och ”politiskt 
korrekt kulturelit”. Samtidigt hördes också röster som menar att det nu på allvar är dags för 
Sverige att ta itu med problemet med rasism, och att de rasistiska stereotyper, som Behrang 
Miri var ute efter att starta en diskussion om, gör större skada än vad vi tror. Många icke-vita, 
men också vita sympatisörer, pratade om ”den vita blindheten” och en hegemoni som är på 
väg att ändras, vilket man ansåg skulle kunna förklara de starka känslor Kulturhusets tilltag 
framkallat hos den vita majoriteten i Sverige.  
 
Tydligt i debatten var i alla fall att människor lägger olika betydelse i begrepp som 
”yttrandefrihet” och ”censur”, och att många är osäkra på vad bibliotekens urvalsarbete 
egentligen innebär. Vissa uttrycker stort förtroende för biblioteken medan andra ifrågasätter 
det demokratiska i att biblioteken bestämmer över informationsflödet till medborgarna genom 
att plocka bort vissa saker från hyllorna. 

1.1. Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att, utifrån debatten kring bortplockandet av Tintinalbumen från 
Tiotretton, undersöka vad debatten säger om synen på den konstnärliga friheten och 
folkbibliotekens urvalsarbete i Sverige idag. Min förförståelse efter att ha följt debatten är att 
det behövs en kontinuerlig diskussion om folkbibliotekens urvalsarbete, inte minst i 
biblioteksvärlden, bl.a. för att kunna hitta sätt att få medborgarna att känna sig mer delaktiga i 

                                                            
1 Fredrik Söderling, ”Kulturhusets konstnärlige ledare kastar ut Tintin” Dagens Nyheter (2012-09-25) Hämtad 
2012-12-13. 
http://www.dn.se/kultur-noje/kulturhusets-nya-chef-kastar-ut-tintin 
2 Dagens Nyheter.  http://www.dn.se/dnbok/dnbok-hem/kulturhuset-i-stockholm-backar-om-tintin 
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processen, och stärka förtroendet för biblioteken. En början till detta kan vara att identifiera 
olika perspektiv på hur detta urvalsarbete bör gå till, och det är detta jag ska försöka göra i 
min uppsats. Syftet är alltså inte att redogöra för vilken sida av debatten som har rätt eller fel, 
utan att ge en beskrivning av vilka synsätt som är rådande, och hur de förhåller sig till 
varandra. Förhoppningen är att min undersökning kanske skulle kunna vara inspiration för 
fortsatt diskussion om urvalsarbete på biblioteken, både för branschfolk och för allmänhet. 

I analysen är det folkbibliotek jag syftar till när jag skriver bibliotek, eftersom det är det 
debatten handlat om, således är det också folkbibliotekarier som åsyftas när jag säger 
bibliotekarier. 
 
Frågeställningen lyder:  
 

• Vilka synsätt på folkbibliotekens urvalsarbete framkommer i debatten om 
Tintinalbumen på Tiotretton, och hur förhåller sig dessa synsätt till varandra? 

 
• Vilka begrepp i debatten ges särskild tyngd, och vilken betydelse ges begreppen?  

 

1.2 Disposition 

I avsnittet Tidigare forskning beskriver jag tidigare forskning på urvalsarbete, yttrandefrihet 
och stereotyper som jag anser vara relevant för min egen undersökning. Det är tidigare 
forskning inom B&I men även inom postkolonialism, eftersom den postkoloniala forskningen 
berör bl.a. stereotypa bilder och rasism vilket varit en av huvudfrågorna i debatten om 
Tintinalbumens plats på bibliotekshyllorna. Jag har även valt att lyfta fram några av de 
internationella riktlinjer om bibliotekens roll i yttrandefrihets- och informationsfrihetsarbete, 
som biblioteken i Sverige kan ha som hjälp i sitt arbete, och som även figurerat i debatten. 
 
I avsnittet Teori och metod, beskriver jag det teoretiska perspektiv jag anlagt och den metod 
jag använder; diskursanalysen. I diskursanalysen är teori och metod sammanlänkade, och så 
även i min uppsats. Jag ger en introduktion till Laclau och Mouffes diskursteori, som är den 
inriktning inom diskursanalysen som jag valt, samt en begreppsapparat som också bildar den 
metodologiska ramen för uppsatsen. 
 
I Material och urval presenterar jag artiklarna jag valt ut i kronologisk ordning med ett 
nummer framför, som är det nummer jag refererar till i analysen. Jag går igenom hur och 
varför jag valt ut just de artiklarna, samt uppsatsens tidsavgränsning.  
 
I Analys beskriver jag vilka diskurser som deltar i debatten, och som delar upp analysen i två 
delar. Inom diskurserna beskrivs debattens olika teman, dvs. vilka som är huvudbegreppen 
samt hur dessa skapar diskursen. 
 
I sista avsnittet,  Avslutande diskussion, sammanfattar jag resultatet av min analys samt ger 
förslag till fortsatt forskning. 
 

2. Tidigare forskning 
Med en presentation av tidigare forskning som varit relevant för mig i mitt arbete med 
uppsatsen vill jag ge en bakgrundsbild och en slags inblick i min förförståelse.  
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2.1. Bibliotekens urvalsarbete 
Det finns inte så mycket nyutgiven litteratur om bokurval och gallring på svenska att redogöra 
för, i alla fall inte som jag har hittat. Bibliotekstjänst gav 1978 ut en debattbok,  Att välja är 
politik, där olika representanter inom biblioteksområdet ger sin egen syn på bibliotekens 
medieval. Elisabet Edlund-Wester, barnbibliotekarie, höjer en varningens finger när det 
kommer till urval av serier som kräver extra uppmärksamhet. Hon uppmanar bibliotekarierna 
att inte lämna över urvalet till ”serieentusiaster” utan läsa serierna noggrant och ta ställning 
till det ofta stereotypa innehållet, och eventuellt gallra i större utsträckning. ”En vanlig syn på 
biblioteket är fyra-femåringen försjunken i en Tintin som han blädderläser samtidigt som han 
lyssnar till en annan Tintin i hörlurar. Jag har ofta med fasa frågat mig vad som händer i den 
femårshjärnan.”3  

Strategisk medieplanering för folkbibliotek tar bl.a. upp frågor om kvalitet och urval, och hur 
man kan hitta en balans mellan vad låntagarna efterfrågar och målet med verksamheten. I ett 
demokratiskt samhälle ska alla medborgare ha tillgång till fri bildning, och urvalet av medier 
ska därmed också bygga på den idén. Folkbibliotekens främsta ansvar är därför att 
tillhandahålla viktig samhällslitteratur, sådant som kan vara svårt att få tag på för den vanlige 
medborgaren, och alltså inte ”massmarknadslitteratur”. Varje bibliotek tar fasta på vad som är 
kärnan i just deras verksamhet när de väljer medier, och att utesluta vissa titlar är inte censur i 
någon mening. Det viktiga är inte vad man inte köper in utan vad man köper in.4 

Rasmus Fleischer diskuterar i Biblioteket behovet av transparens hos biblioteken och deras 
arbete, särskilt i urvalsprocessen. Han ställer sig frågande till att biblioteken inte publicerar 
offentligt vad de väljer bort och varför, och att de inte uppmanar medborgarna att vara med i 
urvalsprocessen. Inköpslistorna för varje bibliotek bör vara tillgängliga via nätet, där det 
också bör stå vad som står bakom besluten. Man skulle, enligt Fleischer, kunna undvika en 
del konflikter som uppstår vid gallring av böcker genom att tillämpa total öppenhet. Om man 
upplyser om vilka böcker som inte blivit utlånade på ett par år och därmed riskerar att gallras 
ger man allmänheten en chans att vara med och motverka detta genom att gå in och stödlåna.5  

En stor inspirationskälla till min egen uppsats har Frida Carlgren och Charlotta Ekmans 
masteruppsats Det älskade biblioteket en diskursanalys av debatten kring Malmö 
stadsbiblioteks visioner varit. De har med hjälp av diskursanalys undersökt vilka 
föreställningar om folkbibliotek som framkommit i debatten i Sydsvenskan hösten 2009, samt 
Malmö stadsbiblioteks strategidokument The Darling Library. Debatten handlade om gallring 
av böcker, som provocerade många, samt visade upp olika perspektiv på vad bibliotekens roll 
är i samhället. Man fann två olika diskurser, en bevarande- och en förändringsdiskurs, och 
redogjorde för argumenten, samt hur dessa relaterade till varandra. Man fann också en 
konflikt mellan hur man i branschen ser på bibliotekets roll, och hur andra samhällsaktörer ser 
på saken.6  

2.2 Stereotypa bilder 
Inom den postkoloniala forskningen intresserar man sig för det koloniala arvet som har gett 
oss i västvärlden en bild av oss själva som moderna, upplysta och civiliserade, med effekten 
att vi ser ”de andra” som det motsatta. Stereotypa bilder har använts länge för att hjälpa oss att 

                                                            
3 Edlund-Wester, Elisabet 1978. ”Att tillvarata barnens intressen”. I Att välja är politik, Bibliotekstjänst, s. 41. 
4 Höglund, Anna-Lena & Klingberg, Christer 2001. Strategisk medieplanering för folkbibliotek, s. 36-43. 
5 Fleischer, Rasmus 2011. Biblioteket, s.42-49. 
6 Carlgren, Frida & Ekman, Charlotta 2010. Det älskade biblioteket en diskursanalys av debatten kring Malmö 
stadsbiblioteks visioner. 
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upprätthålla denna förenklade världsbild, och forskningen om dem försöker sätta ljus på detta 
fenomen. 
Hergé, Tintins skapare, blev beskylld för att reproducera stereotypa bilder av icke-vita 
människor så även litteratur som behandlar stereotypa bilder har haft viss relevans för min 
uppsats. Urvalsdiskursen har flera gånger återkommit till hur skadliga dessa bilder kan vara, 
särskilt för barn. Homi K Bhabha, känd bl.a. inom postkolonial forskning, diskuterar i 
Location of culture hur stereotyper används för att definiera ”den andre”. Den stereotypa 
bilden, och identifikationen med den, pendlar mellan att vara självklar, och något som hela 
tiden måste upprepas för att kunna existera. Oföränderligheten i den stereotypa bilden 
ifrågasätts i och med upprepningen, och häri ligger det Bhabha kallar ambivalens. Den här 
ambivalensen ger stereotypen sin kraft, den är så pass självklar att den inte behöver bevisas, 
men ängsligheten i den gör att den ständigt upprepas, och lever vidare. Bhabha vill se att man 
omdefinierar problemet med den stereotypa bilden. Istället för att se till bilder som positiva 
eller negativa bör man se hur de påverkar individen i samhället. De sociala strukturer, där 
stereotypa bilder ingår, påverkar både den som använder stereotyper och den som blir utsatt 
för dem.7  

Frantz Fanons diskuterar i Svart hud vita masker hur stereotyper skapas, och hur 
de i sin tur skapar identiteter. Han vill frigöra sig från ”den vite mannens blick” där de vita, 
som betraktar sig som överlägsna de svarta, därför också ger ”de andra” egenskaper motsatta 
sina egna. Man ser det som en absolut sanning, och ger sig själv tolkningsföreträde och 
lämnar ett väldigt litet spelutrymme för ”de andra”. ”De andra” existerar hela tiden i 
jämförelse med den vite mannen, och kan med de förutsättningarna aldrig visa sig tillräckligt 
bra i förhållande till den senare.8 

I Stereotyper, kognition och kultur tar Perry R. Hinton bl.a. upp hur man inom diskuranalysen 
ser på stereotyper. Man ser stereotyperna som ett verktyg som används för att bestämma 
subjektpositioner, d.v.s. vilka som får uttala sig i en diskurs och om vad. Genom språket 
skapar vi kunskap, det är inte bara ett medium för kunskapsöverföring, och kanske är det så 
att människor använder stereotyper för att bekräfta sina fördomar istället för tvärtom. Man 
fokuserar på vilken funktion som uttalanden som ses som stereotypa fyller. Samma person 
kan vid olika tillfällen ge uttryck för helt motsägelsefulla åsikter, och stereotypa bilder, för att 
argumentera för sin sak. Det är alltså inte så att en person har åsikter som grundar sig på en 
viss stereotyp, utan de fyller en viss funktion.9 

2.3. Yttrandefrihet och censur 
I Yttrandefrihet & Tryckfrihet handbok för journalister diskuterar Anders R. Olsson bl.a. 
Sveriges fyra grundlagar, varav tre av dem bl.a. behandlar yttrandefrihet; Regeringsformen 
(RF), Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). RF ger förslag på 
grundläggande rättigheter, bl.a. yttrandefrihet och informationsfrihet. Med yttrandefrihet 
menas att man har rätt att i vilket form som helst uttrycka åsikter, och informationsfriheten 
betyder att man har rätt att ta del av andras yttringar. Främst menas grundlagarna skydda 
medborgaren från staten, det är i undantag man skyddas från andra medborgare, förbudet mot 
förtal är ett sådant fall. Viktigast av yttrandefrihetslagarna är TF, som i princip har stått sig 
sedan 1800-talets början, och länge räckte det med den eftersom staten inte såg någon poäng i 
att censurera verbala uttryck eftersom de ändå kunde tryckas i tidningarna. YGL lades till 

                                                            
7 Bhabha, Homi K 1994 The location of culture, s. 66f. 
8 Fanon, Frantz 1997. Svart hud vita masker, s 27. 
9 Hinton, Perry R. 2003. Stereotyper, kognition och kultur, s. 138 och 145. 
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1992 för att säkra yttrandefriheten i andra medier utanför den tryckta skriften, såsom radio 
och tv. På många områden kan man överföra TF:s principer på YGL, men i andra fall rymmer 
YGL större möjligheter till inskränkningar i rättigheterna från statens sida. Ett exempel på 
detta är filmcensuren, som tillåts för film som ska visas offentligt men som är förbjuden i 
tryckt skrift.10 

Mikael Fahlcrantz diskuterar i sin uppsats Demokrati eller yttrandefrihet, måste vi ibland 
välja? hur man ser på censur och intellektuell frihet i biblioteksvärlden. Med hjälp av 
intervjuer och enkätförfrågningar av 11 folkbibliotekschefer från olika svenska slumpmässigt 
utvalda kommuner har han jämför svaren med Ann Currys intervjusvar från bibliotekschefer i 
Kanada och Storbritannien som hon publicerat i sin avhandling. Fahlcrantz använder de två 
filosoferna Robert Nozik och John Rawls för att beskriva två olika synsätt på statens rätt att 
begränsa den intellektuella friheten med censur. Sedan tittar han på ett specifikt fall i Sverige 
där man tvingats ta ställning till en begränsning av yttrandefriheten, nämligen den 
antisemitiska författaren Ahmed Rami som 1989 blev åtalad och dömd för hets mot 
folkgrupp. Fahlcrantz tar även upp några konkreta fall hur TF tolkas i praktiken av 
Justitiekanslern. I ett ärende som togs upp 2002-11-28 hade ett bibliotek anmälts för att ha 
hindrat spridning av en bok. JK:s (justitiekanslerns) tolkning av lagen var: ”Ett beslut av ett 
bibliotek inom det allmänna biblioteksväsendet att inte köpa in eller på annat sätt införskaffa 
ett enstaka exemplar av en redan utgiven skrift utgör enligt min bedömning inte en sådan 
hindrande åtgärd som avses med förbudet i 1 kap. 2§ tryckfrihetsförordningen.”11 

2.3.1 Lagar och riktlinjer 
Den gällande Bibliotekslagen (1996:1596) säger inget om hur biblioteken ska hantera olika 
material, men en ny bibliotekslag ligger uppe som förslag där följande riktlinje ges: 
”Folkbibliotekens utbud av litteratur, medier och tjänster ska präglas av allsidighet och 
kvalitet.”12 Den nya lagen är tänkt att träda i kraft 2013-07-01. 

I Artikel 19 i FN:s deklaration för de mänskliga rättigheterna står det: ”Envar har rätt till 
åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa 
åsikter och frihet att söka mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags 
uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser”13 

I UNESCO:s folkbiblioteksmanifest från 1994 står det: ”Folkbibliotekets samlingar och utbud 
av tjänster skall inte vara föremål för någon form av ideologisk, politisk eller religiös censur 
och inte heller för kommersiella påtryckningar.”14 

IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet lyder: 

• Bibliotek bidrar till vidmakthållandet och utvecklingen av den intellektuella friheten 
och hjälper till att trygga grundläggande demokratriska värden och allmänna 
mänskliga rättigheter. 

                                                            
10 Olsson, Anders R. 2009. Yttrandefrihet & Tryckfrihet handbok för journalister, s. 21-26 och 32. 
11 Fahlcrantz, Mikael 2003. Demokrati eller yttrandefrihet, måste vi ibland välja? – olika perspektiv på censur i 
biblioteksvärlden, s. 14) 
12 Nya Bibliotekslagen Regeringen. http://www.regeringen.se/content/1/c6/19/30/02/1374993b.pdf [2012-12-26] 
13 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Svensk Biblioteksförening. 
http://www.biblioteksforeningen.org/wp-content/uploads/2012/09/UTSKRIFT_FN_Folder_A7_v2.pdf [2012-
12-22] 
14 UNESCO:s Folkbiblioteksmanifest 1994 
http://www.unesco.se/shared/document/skrifter/Unescos%20folkbiblioteksmanifest%20Nr%202-1995.pdf 
[2012-12-22] 
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• Bibliotek har ett ansvar för att både garantera och underlätta tillgången till uttryck för 
kunskap och intellektuell aktivitet. Därför skall bibliotek anskaffa, bevara och göra 
tillgänglig en så rik mångfald av material som möjligt för att avspegla samhällets 
pluralism och skiljaktigheter. 

• Bibliotek skall säkerställa att urvalet av och tillgången till material och tjänster styrs 
av yrkesmässiga överväganden och inte av politiska, moraliska och religiösa åsikter. 

• Bibliotek skall anskaffa, organisera och förmedla information fritt och motsätta sig 
varje form för censur.15 

 
3. Teori och metod  
Vid en närläsning av materialet, debattartiklarna, framgår det ganska tydligt två olika 
diskurser där den ena pratar om yttrandefriheten som något heligt som står över allt, medan 
den andra ser yttrandefrihet som något som måste användas med försiktighet. Dessa två olika 
synsätt ska jag försöka undersöka närmare med hjälp av diskursanalys.  

Diskursanalysen är ingen färdig analysmodell utan består av flera olika inriktningar, och 
används inom många olika discipliner. Teori och metod är sammanlänkade, och man måste gå 
med på vissa grundläggande filosofiska premisser för att kunna använda diskursanalysen som 
metod i empiriska undersökningar.16 

Diskurs kan beskrivas som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen.”17 Det kan också 
ses som en fixering av betydelse inom en särskild domän.18 

3.1. Teoretiskt perspektiv 

3.1.1. Diskursanalys 
Med ett diskursanalytiskt angreppssätt tar man hjälp av språket för att få tillträde till 
verkligheten. Genom språket skapar vi representationer av verkligheten, alltså beskrivningar 
av våra upplevelser, och det är sedan dessa beskrivningar som formar vår världsbild och vår 
verklighetsbild. Den fysiska verkligheten existerar förvisso i sig själv, men det är bara genom 
våra representationer av den som den får betydelse för oss.19 

Man kan dela in diskursanalysen i två huvudinriktningar; en fransk och en anglosaxisk, där 
Michel Foucault kan räknas till den förra och Ernesto Laclau och Chantal Mouffe till den 
senare.20 Det finns flera olika angreppssätt till diskursanalys, och de är inte alltid klart 
avgränsade. Marianne Winther Jørgensen och Louise Philips fokuserar i Diskursanalys som 
teori och metod på tre angreppssätt som alla vilar på en s.k. socialkonstruktivistisk grund, där 
Laclau och Mouffes diskursteori är en av dessa angreppssätt. Winther Jørgensen och Philips 
refererar till Vivien Burrs fyra premisser som kan ge en fingervisning om 
socialkonstruktivismen, och därmed också grunderna till Laclau och Mouffes diskursteori. De 
fyra premisserna är: 

                                                            
15 IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet. 
http://archive.ifla.org/faife/policy/iflastat/iflastat_se.htm [2012-12-23] 
16 Winther Jørgensen, Marianne & Philips, Louise 2011. Diskursanalys som teori och metod, s. 10. 
17 Ibid, s. 7. 
18 Ibid, s. 33. 
19 Ibid, s. 15. 
20 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.) 2005. Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig 
text- och diskursanalys, s. 308. 
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• En kritisk inställning till självklar kunskap – vår syn på världen är ingen objektiv 
sanning. 

• Historisk och kulturell specificitet – vi är kulturella varelser i en historisk kontext. 
• Det finns ett samband mellan kunskap och sociala processer – kunskap skapas i social 

interaktion där vi kommer överens om sanningar och strider om dem. 
• Det finns ett samband mellan kunskap och social handling – i olika världsbilder skapas 

naturliga respektive otänkbara handlingar. Detta ger konkreta sociala konsekvenser, 
eftersom olika sociala världsbilder leder till olika sociala handlingar.21 

 

Förutom ett fokus på språket som social aktivitet så innebär diskursanalys 
identitetskonstruktion, där identiteter är instabila på det sättet att de kräver en ”motspelare” 
för att konstrueras, ett ”de andra” i motsats till ”vi”. Identiteterna är inte klara utan de skapas i 
diskurserna. Ett annat viktigt tema är makt, eftersom det i diskurserna handlar om vem som 
har rätt att säga vad.22 

3.1.2. Laclau och Mouffes diskursteori 
Utgångspunkten i Laclau och Mouffes diskursteori är att allting är kontingent, dvs. 
föränderligt. Alla diskurser hade kunnat se annorlunda ut, och därmed även samhället 
eftersom det är diskurserna som skapar det. Dock finns hos Laclau och Mouffe en förståelse 
för att alla aktörer i samhället inte har samma möjligheter, då subjektpositionen man tilldelats 
begränsar vem som har möjlighet att säga vad. Detta kan t.ex. handla om kön, etnicitet, 
sexualitet, religion mm. Med diskursiv formation, ett begrepp hämtat från Foucault, försöker 
man inrama alla olika diskurser inom samma fält som kämpar för att få tolkningsföreträde.23 

Laclau och Mouffe influerades av Ferdinand de Saussures syn på språket. Enligt honom måste 
man skilja på namnet på ett uttryck och innehållet, och varje uttryck består av båda delar. 
Tittar man på namn och innehåll tillsammans får man vad Saussure kallade tecken. Man kan 
skilja namnet på ett tecken från andra, t.ex. hand från hund, medan innehållet bestäms av våra 
föreställningar om vad en hund är. Man sätter då hund i förhållande till andra begrepp såsom 
katt och tecknet får ett innehåll. Tecknens betydelse kan alltså förändras, och diskuranalysen 
intresserar sig för just den här förändringsprocessen.24  

I en diskurs kallas dessa tecken moment, och de får sin betydelse i relation till varandra. När 
tecknen har flera betydelser kallas de istället element. En diskurs försöker alltid göra element 
till moment genom att göra mångtydigheten entydig, men denna fixering av betydelse blir 
aldrig fullständig utan förändras ständigt. Genom att lokalisera nodalpunkter, kring vilka 
andra moment (eller element) ordnas och får sin betydelse, kan man se diskursens 
organisering.25 T.ex. hur ”rösträtt” och ”yttrandefrihet” får sin betydelse med nodalpunkten 
”demokrati” inom den politiska diskursen. Genom att ett moment knyts samman med andra 
moment får de ett innehåll, och det bildas en ekvivalenskedja. Genom att tillsätta ”förtryck” 
och ”diktatur” till ”censur” skapas en bild, men om man istället förenar ”censur” med ”skydd 
av minoriteter” och ”hänsyn” skapas en helt annan. Flytande signifikanter kallas de moment 
som olika diskurser i särskilt hög grad vill ge ett eget innehåll, det finns många exempel på 
sådana, t.ex. ”man”, ”kvinna” och ”bibliotekarie”. Antagonismer kallas diskursanalysens 
konflikter, och de uppstår alltså när diskurserna stöter ihop, som i exemplet med flytande 
                                                            
21 Winther Jørgensen & Philips 2011, s. 11. 
22 Bergström & Boréus 2005, s. 327-328. 
23 Winther Jørgensen & Philips, s. 62-63. 
24 Bergström & Boréus 2005, s. 315-316. 
25 Winther Jørgensen & Philips 2011, s. 33-35. 
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signifikanter. Dessa antagonismer kan upplösas om entydigheten i momenten återupprättas, 
vilket kallas hegemoniska interventioner. Det betyder att mångtydigheten i det läget 
försvinner och en konsensus om betydelsen skapas i den diskursiva formationen. 

När det kommer till identitet så motsätter sig Laclau och Mouffe både den klassiska västliga 
synen på individen som autonomt objekt samt marxismens tankar om att kollektiv identitet 
bestäms av materiella faktorer. De ser snarare att diskurserna erbjuder individen vissa 
positioner att inta, subjektpositioner, där det också bestäms vad hen kan säga och inte säga. 
Ett exempel på detta är ekvivalenskedjan ”man” och ”styrka” och ”fotboll” som ger en tydlig 
vink till en man vad han har att leva upp till för att vara just man. Gruppbildning fungerar på 
liknande sätt, men kräver också representation i form av en talesperson för gruppen. Det är 
först då som gruppen konstitueras.26  

3. 2. Metod 
Jag har valt att använda mig av Laclau och Mouffes diskursteori som angreppssätt och 
begreppsapparat när jag har analyserat mitt material. Deras diskursteori har nyckelordet 
diskursiv kamp, vilket innebär att olika diskurser kämpar för att låsa fast språket till sin egen 
diskurs och på så sätt uppnå hegemoni.27 Detta är precis vad min frågeställning bygger på, och 
jag fann också många av Laclau och Mouffes begrepp användbara på den typen av textanalys 
jag vill göra. 

När man genomför en diskuranalys ska man som forskare inte försöka förstå vad som 
egentligen menas med människors olika utsagor, eller hur verkligheten ser ut. Det är själva 
diskursen som är analysföremål och inte vad som är sant eller falskt. Man får försöka ställa 
sig utanför diskursen och inte låta sina egna värderingar stå i vägen för analysen.28 Samtidigt 
handlar diskuranalys om att ifrågasätta objektiva sanningar, så man utgår aldrig från att man 
är objektiv i sin bedömning, men man kan ändå försöka att hålla tillbaka sina förutfattade 
meningar. Jag har försökt att bortse från min egen åsikt gällande Tintindebatten när jag har 
granskat diskurserna, men då jag är väl medveten om att jag har en förförståelse har jag 
försökt förklara den i inledningen. 

Göran Bergström och Kristina Boréus beskriver i sin metodbok Textens mening och makt hur 
en diskursanalys kan användas som metod i några punkter, de jag valt att använda mig av i 
min analys är dessa: 

• Avgränsa diskurserna – välj diskursbegrepp och gör en tidsavgränsning. 
• Välj källmaterialet noga och motivera valet. 
• Låt forskningsfrågan avgöra metoden. 
• Läs materialet noga, diskursanalysen betonar språkets betydelse och närläsning 

krävs.29 
 

Jag har således kombinerat Bergström och Boréus metodförslag med de begrepp från 
diskursteorin som Winther Jørgensen och Philips presenterar, och på så sätt skapat en 
fungerande metod. Jag kommer framförallt att använda begreppen: element, nodalpunkter, 
ekvivalenskedjor och subjektpositioner i analysen. Genom att undersöka kring vilka begrepp 
diskursen är upplagd och hur de skapar betydelse i förhållande till varandra, vill jag försöka 
beskriva vilka diskurser som finns, och hur de använder begreppen som 
                                                            
26 Ibid, s. 48-58. 
27 Ibid, s. 12-13. 
28 Ibid, s. 28. 
29 Bergström & Boréus 2005, s. 358. 
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argumentationsverktyg. Jag har också varit intresserad av diskursernas subjektpositioner, 
alltså vilka egenskaper individen och gruppen som deltar i debatten tillskrivs. Det kan vara 
relevant hur man inom diskursen ser på t.ex. kulturjournalister, bibliotekarier, politiker, vita 
och icke-vita. Man kan ha flera olika subjektpositioner i flera olika diskurser, vilket kan skapa 
problem när dessa positioner strider mot varandra. 

I diskursformationen som uppstått i det här fallet med Tintin på Kulturhuset kan man se hur 
flera element är flytande signifikanter, vilket har gjort att det uppstått antagonism mellan 
diskurserna gällande deras betydelse. Debattörerna har använt samma element i sin 
argumentation, men de har betytt helt olika saker för de olika diskurserna. Det är med den 
utgångspunkten jag har kommit fram till min frågeställning och mitt metodval, d.v.s. att 
använda Laclau och Mouffes diskursteori för att reda ut hur dessa diskurser ser ut och hur de 
definierar sina element. 

4. Material och urval 
Materialet jag analyserat består av sammanlagt 20 st. artiklar, krönikor och blogginlägg från 
journalister, akademiker och människor förankrade i biblioteksvärlden, företrädesvis 
bibliotekarier. Jag har även valt att ta med kommentarerna där kommentarsfält funnits för att 
även fånga allmänhetens åsikter. Det är såklart skillnad på de debattinlägg som är publicerade 
i tidningar och tidskrifter, och på de anonyma kommentarer som man hittar i 
kommentarsfälten. Man får ibland kanske t.o.m. lite ärligare åsikter än hos krönikörerna och 
journalisterna, men man bör ändå ha i åtanke att en del av kommentarerna kan vara skrivna i 
affekt vilket kan förklara ordval och tonläge i texten. Alla citeringar som gjorts i texten är 
ordagrant återgivet från utsagorna, så både talspråk och stavfel i dessa finns kvar. 
 
Jag har valt att ta med mer interna åsiktsyttringar i form av inlägg på 
biblioteksdiskussionsforumet Biblist30 och facktidningen Biblioteksbladet31 för att det ger en 
insyn i hur man i biblioteksvärlden resonerar om debatten. Man har inte hört särskilt mycket 
från biblioteksvärlden i den mer publika debatten, vilket jag kan tänka mig beror på flera olika 
orsaker. Det kan handla om bristande intresse från branschens sida, tidsbrist eller brist i 
kunskaper om debatten. Det kan också bero på att man inte blivit publicerad i dessa fora p.g.a. 
bristande intresse från media av biblioteksvärldens åsikter eller helt enkelt utrymmesbrist. 
Nackdelarna med att ta med dessa mer interna diskussioner inom biblioteksvärlden i min 
analys är att det kan vara svårt för allmänheten att ta del av inläggen eftersom det inte är 
allmänt kända kanaler. Dessutom talar debattörerna i fackpressen till en redan insatt skara 
människor, biblioteksarbetare, och de omständigheter man inom branschen tar som självklara 
kan vara svåra att förstå för gemene man. Det kan t.ex. handla om hur en inköpspolicy kan se 
ut, bibliotekslagen, BTJ:s (Bibliotekstjänst) betydelse för bibliotekens inköp, eller 
bibliotekens gallringsbehov. Relevansen i en jämförelse med publika debattinlägg kan därför 
ifrågasättas. Jag försvarar mitt beslut att ha med dem i min analys med just det faktum att jag 
även ville ha med ett branschperspektiv, och inte hittade det i tillräckligt stor utsträckning i 
dagspressens artiklar. 
 
Jag har utgått ifrån artikeln om Behrang Miris initiativ på Kulturhuset som publicerades i 
Dagens Nyheter 25 september 2012 som utlöste debatten, och har därifrån försökt följa 
debatten så heltäckande som det gått. Mycket av debatten har förts i just Dagens Nyheter så 
                                                            
30 Biblist inrättades 1993 och är ett forum för nyheter och samråd mellan anställda och andra intresserade i 
nordiska bibliotek. 
31 Ges ut av Svensk Biblioteksförening. 
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många av artiklarna är tagna därifrån. Databasen Artikelsök har varit användbar för att 
lokalisera artiklar jag hade missat annars, där jag använt sökordet ”Tintin” och begränsat 
träffarna till år 2012. Tintin har debatterats många gånger förr, och kommer säkerligen 
debatteras igen men den här gången ligger fokus på den ovan nämnda händelsen. Debatten 
höll i sig till omkring 8 oktober, för att sedan mer handla om referat till det gångna året, eller 
paralleller till andra debatter om användandet av stereotypa bilder. Jag har avgränsat min 
undersökning till mitten på december 2012, då Biblioteksbladet kom ut med nummer 10 där 
Tintindebatten fått en del utrymme. Jag ville gärna få med dessa inlägg eftersom det innan 
dess varit relativt tyst om detta ämne inom branschen, även om det skapar en viss tidslucka i 
mina artiklar, mellan oktober och december. 
 
Jag har försökt följa med så mycket som möjligt i debatten inom biblioteksvärlden, dels 
genom att läsa tidskriften Biblioteksbladet, men även följt upp tips på Twitter och Facebook 
där folk i branschen har tipsat om inlägg i debatten. Inom branschen kan man säga att 
debatten hållit i sig lite längre, och aldrig varit så hätsk, utan ganska stillsam och sparsam.  
Det urval jag sedan gjort av artiklarna beror på att jag var tvungen att avgränsa mig, både av 
tids- och platsbrist i uppsatsarbetet. Jag har försökt fokusera på artiklarna som berör 
bibliotekens roll i samhället och biblioteksarbete, eftersom det här är en uppsats inom 
biblioteksvetenskap, samt tal om censur och yttrandefrihet, som är intressanta begrepp som 
behöver förtydligas och diskuteras mer både i samhället generellt men i synnerhet på 
folkbiblioteken. 
 

4.1. Artiklar 
Här presenteras artiklarna och kommentarerna i kronologisk ordning. Författarnas 
subjektpositioner står utskrivna, då jag känner till dessa, eftersom det ibland kan vara relevant 
för förståelsen av debattinläggen. 
Jag använder numret på artikeln när jag refererar till dem i analysen, och jag gör det löpande i 
texten istället för fotnoter. Kommentarerna refereras till med artikelnummer, datum och 
tidpunkt. I ett par fall namnger jag i den löpande texten personen bakom utsagan, eftersom 
personen i fråga själv diskuterar sin subjektposition. 
 
1. Söderling, Fredrik, (kulturjournalist) (2012-09-25) Kulturhusets konstnärlige ledare kastar 
ut Tintin. Dagens Nyheter. 
 0 kommentarer 
 
2. Lindberg, Niclas, (generalsekreterare i Svensk Biblioteksförening) (2012-09-25) Biblist  
0 kommentarer 
 
3. Linderborg, Åsa, (kulturchef) (2012-09-25). Rasism i Pippi. Aftonbladet.  
0 kommentarer 
 
4. Serieteketbloggen, (Bibliotekarier) (2012-09-25). Serieteket behåller Tintin. (Och det gör 
Tiotretton också.).  
67 kommentarer 
 
5. Blogginlägg Tiotretton, (Bibliotekarier) (2012-09-26)  
0 kommentarer 
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6. Cederskog, Georg, (kulturjournalist) (2012-09-26). Biblioteken kan inte hålla på att rensa 
ut. Dagens Nyheter.  
0 kommentarer 
 
7. Svensson, Patrik, (kulturjournalist) (2012-09-27). Postkolonial paralys. Sydsvenskan.  
0 kommentarer 
 
8. Linde, Makode, (konstnär) (2012-09-28). Tusen nyanser av svart. Dagens Nyheter.  
6 kommentarer 
 
9. Wiman, Björn, (kulturchef) (2012-09-30). Vad blir det av konsten om allt socker tas bort ur 
saften? Dagens Nyheter.  
0 kommentarer 
 
10. Persson, Johan, (journalist) (2012-10-01). Debatten dödas av censuren. 
Norrbottenskuriren.  
20 kommentarer 
 
11. Sohlgren, Karin, (f.d. bibliotekarie i Rinkeby) (2012-10-02). Barnboksbarnen är blonda, 
blåögda och bor på landet. Dagens Nyheter.  
0 kommentarer 
 
12. Peruzzi, Britt, ((journalist) 2012-10-04). Var tionde bibliotek gömmer undan Tintin i 
Kongo. Aftonbladet.  
0 kommentarer 
 
13. Diakité, Jason, (musiker) (2012-10-04). Samma gamla nidbilder av svarta människor. 
Dagens Nyheter.  
0 kommentarer 
 
14. Ullgren, Malin, (kulturjournalist) (Uppdaterad 2012-10-04. Publicerad 2012-10-03). 
Tintinalbumen är tillbaka och kampen för demokratin vunnen. Eller? Dagens Nyheter.  
47 kommentarer 
 
15. Sjöstedt, Madeleine ((FP) kulturborgarråd i Stockholm stad)(2012-10-05). Biblioteken ska 
inte vara ett politiskt instrument. Dagens Nyheter. 
18 kommentarer 
 
16. Ullgren, Malin, (kulturjournalist) (2012-10-05). Varför ska nya generationer skolas in i 
europeisk överordning? Dagens Nyheter.  
30 kommentarer 
 
17. Linderborg, Åsa, (kulturchef) (2012-10-07). Ska svarta stå ut med mer än judar? 
Aftonbladet  
0 kommentarer 
 
18. Pallas, Hynek, (filmkritiker och fil dr i filmvetenskap) (2012-10-08). Från tårta till Tintin. 
Huvudstadsbladet.  
5 kommentarer 
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19. Ekström, Åsa & Zorn, Henriette, (redaktionsmedarbetare resp. chefredaktör) (2012). 
Bomber och granater. Biblioteksbladet. 
0 kommentarer 
 
20. Grönlund, Lena, (Bibliotekarie) (2012). Vi måste diskutera hur vi upprätthåller normer i 
biblioteksrummet. Biblioteksbladet. 
0 kommentarer 

5. Analys 
Två huvuddiskurser kan urskiljas i Tintindebatten, som jag har valt att kalla 
Informationsfrihetsdiskursen och Urvalsdiskursen.  

Ett huvuddrag inom informationsfrihetsdiskursen är synen på biblioteket som något av 
yttrandefrihetens fanbärare, och att huvuduppgiften för biblioteken och dess anställda i ett 
demokratiskt samhälle är att vara förmedlare av fri information. Inom urvalsdiskursen ser man 
istället själva urvalsarbetet som en viktig del av demokratiprocessen, att göra biblioteket 
tillgängligt och välkomnande för alla. Yttrandefriheten vill man slå vakt om, men det finns 
också andra aspekter att ta fasta på, t.ex. allas rätt att slippa mötas av stereotypa bilder. 

Jag har lokaliserat olika teman i den diskursiva formationen, flytande signifikanter, där de 
olika diskurserna försöker skapa tolkningsföreträde. Dessa element, även kallade 
nodalpunkter, sammanlänkas med andra och bildar ekvivalenskedjor. Jag har efter noggrann 
genomläsning av artiklar, blogginlägg och kommentarsfält tyckt mig kunna urskilja några 
element som varit utmärkande i debatten. De är utmärkande på det sättet att de använts flitigt i 
hela den diskursiva formationen, och att man använder dem med en stor variation i 
betydelsen, mellan diskurserna men ibland även inom diskurserna. De element jag har valt 
som nodalpunkter är: ”yttrandefrihet”, ”censur”, ”urvalsarbete” och ”stereotyper”. På flera 
ställen går de olika teman jag sett i diskurserna in i varandra, och det har varit svårt att dra 
några helt klara gränser. Exempelvis när det kommer till elementen ”censur” och 
”urvalsarbete” som utsagorna i diskursformationen ofta behandlat på samma ställe. I 
informationsfrihetsdiskursen har vissa gjort ett likhetstecken mellan dessa element, medan 
andra ser en skillnad i begreppen, och i urvalsdiskursen ses elementen som totala motsatser. 
Därför har jag ibland sett två olika ekvivalenskedjor på samma nodalpunkt inom samma 
diskurs, och ibland använt samma element i olika ekvivalenskedjor. Elementet ”censur” är 
därför både en nodalpunkt som ligger till grund för en egen ekvivalenskedja i 
informationsfrihetsdiskursen, samt ett element som skapar betydelsen av ”urvalsarbete” i 
samma diskurs. 

I vissa fall har jag i ekvivalenskedjorna använt mig av hela meningar som element, t.ex. ”inte 
farligt för yttrandefriheten med en diskussion” och ”individens rätt mot kollektivet”, vilket jag 
gjort för att det ibland inte varit tillräckligt med enskilda element för att beskriva en 
nodalpunkt. Dessa meningar är hämtade från artiklarna, men inga direktcitat, utan snarare en 
tolkning av olika utsagor i diskurserna. Jag har valt att arbeta på det här sättet för att försöka 
göra det så tydligt som möjligt för läsaren vilken betydelse de olika diskurserna lägger i de 
funna nodalpunkterna, eftersom de är just den skillnaden som bildar själva den diskursiva 
formationen och underlaget för analysen. 

5.1.  Informationsfrihetsdiskursen  
”Biblioteken ska inte vara ett politiskt instrument!” (Art. 15) 
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5.1.1. Yttrandefrihet  
Informationsfrihetsdiskursen fokuserar på det demokratiska problem som uppstår när man vill 
ta bort kränkande inslag från konsten, för att undvika konflikt.  

Jag tror att den våldsamma debatten kring både Tintin och Stina Wirséns film ’Liten skär 
och alla brokiga’ i grunden återspeglar samma idékonflikt som dominerat världen sedan 
fatwan mot Salman Rushdie: den mellan en individs rätt att uttrycka sig och ett kollektivs 
mer eller mindre befogade upprördhet över uttryckets innehåll. (Art. 9)  

”Att förbjuda Tintin är att göra våld på en av demokratins grundpelare, yttrandefriheten. Den 
är överordnad alla andra ideal och principer.” (Art. 16 2012-10-06 20:48) ”Ullgren har bara 
förstått hälften av yttrandefrihetsbegreppet. Yttrandefrihet är inte bara till för de som tycker 
som man själv, utan även för andra. Inskränkningar har alltid motiverats med omtanke om 
andra.” (Art. 16 2012-10-06 01:32) Utsagorna slår fast att yttrandefriheten är undantagslös, 
och att begränsningar av den alltid är begränsningar oavsett hur gott syfte man säger sig ha.  

Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk Biblioteksförening säger: 

Svensk Biblioteksförening och jag har sedan följt och deltagit i debatten. Talat med riks- 
och lokalmedia och agerat i sociala medier, på Twitter och Facebook. Allt med 
utgångspunkt i Unescos folkbiblioteksmanifest: 
Folkbibliotekets samlingar och utbud av tjänster skall inte vara föremål för någon form 
av ideologisk, politisk eller religiös censur och inte heller för kommersiella 
påtryckningar. 
Och även lyft fram IFLA/FAIFE:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet: 
“Bibliotek skall säkerställa att urvalet av och tillgången till material och tjänster styrs av 
yrkesmässiga överväganden och inte av politiska, moraliska och religiösa åsikter. 
Bibliotek skall anskaffa, organisera och förmedla information fritt och motsätta sig varje 
form för censur.” 
Bibliotek och biblioteksanställda att stå fast vid principerna om den intellektuella 
friheten, den oförhindrade tillgången till information och yttrandefriheten. (Art.2) 
    

Fokusen på intellektuell frihet och att man ska motsätta sig varje form av censur är 
utmärkande för diskursen. Man erkänner förekomsten av stereotypa bilder, som hela 
diskursformationen är överens om att Tintin i Kongo innehåller, ingen i diskursen 
försvarar albumet i sig, men man lägger fokus på vad konsekvenserna blir av en 
gallring. På så sätt behöver man inte diskutera bilderna i sig, utan stannar debatten vid 
ett värnande om yttrande- och informationsfriheten. Enligt utsagan ovan är det 
ideologisk, politisk, moralisk, och religiös censur, samt kommersiella påtryckningar, 
man vill skydda sig från. Man motsäger sig inte ett urval, bara det sker på yrkesmässig 
grund, men man går heller inte direkt in på skillnaden mellan bibliotekens legitima urval 
och censur.  

En ekvivalenskedja kan se ut så här: 

Yttrandefrihet – Individuella rättigheter – undantagslös – individens rätt mot kollektivet 

5.1.2. Urvalsarbete 
Bibliotekens roll i diskursen kan beskrivas så här: ”För mig som liberal finns biblioteken till 
för att tjäna allmänheten. Biblioteken ska inte vara ett politiskt instrument för att få människor 
att tänka på ett visst sätt utan vara ett verktyg och en resurs för människor att tänka själva.” 
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(Art. 15) Utsagan kan betyda att man inte vill se att biblioteken alls lägger sig i utbudet på 
biblioteket, men längre fram i artikeln säger man: 

På biblioteken sker varje dag ett urval eftersom biblioteken varken har oändliga resurser 
eller oändliga utrymmen. Bibliotekshyllornas innehåll styrs av en mängd frågeställningar: 
Läsarnas intresse, bokens aktualitet eller dess litteraturhistoriska betydelse. Det är just 
genom att ställa sådana frågor som Kulturhusets mycket kompetenta bibliotekarier varje 
dag lyckas med sitt urval utan att hamna på DN:s förstasida. (Art. 15) 

Här markerar subjektet att biblioteksarbete kräver kompetens, och att bibliotekarierna sköter 
utbudet på biblioteket utan att detta kan kallas varken politik eller censur. Man går inte in 
närmare på hur man avgör den litteraturhistoriska betydelsen för ett verk dock.  

Eftersom informationsfrihetsdiskursen innehåller två förgreningar när det kommer till 
elementen ”urval” och ”censur”, så kanske man skulle kunna säga att det finns tre diskurser. 
Hos ena sidan av diskursen gör man skillnad mellan censur och urval, även om ingen direkt 
diskuterar exakt vad den skillnaden innebär. Serieteket får en kommentar på sitt blogginlägg 
där man poängterar att biblioteken har inköpsmakten: ”Som du skriver är detta ett positivt 
urval ni gör och ingen censur.” (Art. 4 2012-09-25 23:06) Serietekets bibliotekarier säger om 
detta: 

Oavsett vad vi tycker om serien Tintin tror vi dock inte på att rensa ut all kultur som inte 
är ”god” eller som påminner om gamla (eller nya) tiders rasism från verkligheten. Ett 
samhälle som glömmer sina misstag kommer att göra dem igen, var det någon som sa. Vi 
tycker att det är viktigt att behålla forna tiders bilder och istället prata om dem. Fördöm 
gärna stereotyperna och fördomarna, men använd dem som föremål för diskussion 
hellre än att radera dem. Med det sagt håller vi inte med dem som hävdar att det här är ett 
exempel på statlig censur eller jämför det med bokbål. TioTretton är ett specialbibliotek 
och en kulturinstitution som till stora delar väljer sin egen inriktning. De har inga krav på 
sig att tillhandahålla allt som är populärt. Det är helt och hållet deras eget prerogativ att 
välja om de vill ha Tintin på hyllan eller inte, liksom de har rätt att välja bort Kafka, 
Astrid Lindgren, Stina Wirsén, Enid Blyton eller Britney Spears. (Art. 4) 

Här är det ganska tydligt att man inte beskyller Tiotretton för censur, även om man 
tycker att de fattade fel beslut.  

Den andra sidan informationsfrihetsdiskursen gör ingen som helst åtskillnad på ”urval” och 
”censur”. Man ifrågasätter bibliotekens arbetssätt och efterfrågar ett mer marknadsanpassat 
urval. Bland kommentarerna: ”Bibliotek är en ’databas’ av media, böcker och det ankommer 
inte på personalen att styra över vad som får läsas. Det avgör vi skattebetalare så bra 
själva.”(Art. 4 2012-09-25 13:51) ”Jag hoppas vidare att det inte är som det låter, att 
bibliotekspersonal väljer vilken litteratur som ska finnas utifrån sina individuella värderingar. 
Borde vara efterfrågan som ska styra!”(Art. 4 2012-09-25 18:07) Ett inlägg går till och med så 
långt att man ifrågasätter bibliotekets hela existensberättigande: 

Min tanke blir att Kulturhusets hela verksamhet bör ifrågasättas. Varför gynna denna typ 
av 70-tals institution. I mina ögon var Tintingate inte alls förvånande utan helt 
symptomatiskt för Kulturhusets hela verksamhet. Lägg ner och använd Stockholmarnas 
pengar till annat än byråkrater och institutioner. Bättre att kulturanslagen går direkt till 
kulturutövare – gallerier, teatrar, musikföreningar, gatuartister, konstnärer, författare, 
fotografer …(Art. 4 2012-09-25 13:14) 

Några andra inlägg är inne lite på samma spår som Rasmus Fleischer som propagerar för 
bibliotekens behov av transparens, och att ökad transparens kan vara ett sätt att stävja de 



15 
 

konflikter som ofta uppstår vid gallring.32 Det är bristen på insyn som enligt följande utsagor 
verkar vara det största problemet med urvalsarbetet: 

Ja, det är censur. Man tar bort litteratur från en bibliotekshylla för barn, med den enda 
motiveringen att EN person anser att vissa människor kan finna innehållet stötande. Man 
begränsar alltså barns tillgång på litteratur, för att en person bestämt att det ska vara så, 
eftersom han inte gillar stereotyperna i just TinTin. (Art. 4 2012-09-26 05:33) 

Den bestående frågan efter denna sorgliga historia är i vilken mån vi kan lita på att våra 
bibliotek och andra kulturinstitutioner inte hemfaller åt censur i skymundan. Så länge 
denna verksamhet är utlämnad åt opinionsbildare i stället för bibliotekarier kvarstår 
problemet. (Art. 10) 

Frågan för de flesta är nog inte om vissa böcker ska ställas ner i magasin eller inte. 
Problemet är på vilket sätt det gjordes; nämligen att en kulturchef på eget bevåg tog 
beslutet. Top-down-beslut! Det här är inget som en ensam person kan besluta om. Det 
måste ske efter publika diskussioner. Nu har det offentliga samtalet kommit igång, men 
på grund av Miris självsvåldighet, så är diskussionen infekterad och låst. (Art. 14 2012-
10-05 14:01) 

Att ett bibliotek inte vill skylta med Tintin, är en sak. Men att Tintin alls inte ska gå att få 
tag på är nåt annat. Ett bibliotek är en kulturhistorisk samling som med demokratins 
förtroende för sina besökare litar till läsarnas förmåga att tänka kritiskt. Om 
bibliotekarierna sorterar böcker med censurens visserligen välvilliga blick, kommer snart 
en generation barn tro att det aldrig har funnits nån rasistisk litteratur. Retuscheringens 
konsekvenser är en förljugen bild av världshistorien. (Art. 3) 

Som nämnts tidigare finns det en antagonism inom diskursen vilket resulterat i två 
ekvivalenskedjor där nodalpunkten ”urvalsarbete” binds ihop med lite olika begrepp, och på 
så sätt definierar elementet på två sätt. De som stöder bibliotekens urvalsarbete och inte tycker 
att det finns några likhetstecken med censur gör ”urvalsarbete” till ett element med 
beskrivningen: 

Urvalsarbete – biblioteksarbete– gallring – kompetenta bibliotekarier– positivt urval 

Den andra sidan av diskursen skulle istället befästa betydelsen så här: 

Urvalsarbete – maktmissbruk – censur – begränsa informationsfriheten – bokbål 

Jag har även hittat en ekvivalenskedja för elementet ”censur” som visserligen även ingår i 
förra ekvivalenskedjan, men som behöver definieras för informationsfrihetsdiskursen 
eftersom elementet går att finna i så stor utsträckning även i urvalsdiskursen. 

Censur – informationsfriheten hindras – behöver inte vara staten som ligger bakom – alltid 
ett brott mot demokratin – hjälper inte barnen – när biblioteken plockar bort provocerande 
litteratur 

5.1.3 Stereotyper 
När det kommer till elementet stereotyper så är man inom diskursen, men även i hela den 
diskursiva formationen, överens om att Tintinalbumen innehåller många stereotyper, och 
många av dem rasistiska och nedlåtande. Men inom informationsfrihetsdiskursen är man ute 
efter att fokusera på stereotyper som ett mänskligt fenomen, något som används i stor 
utsträckning, vanligt förekommande i seriealbum, och något ganska oförargligt. De kan kräva 
                                                            
32 Fleischer 2010. 
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diskussion, samt en viss restriktion i åtkomsten för små barn, men annars ett samhällsfenomen 
att acceptera. Man fokuserar mycket på användbarheten i stereotyperna som just 
diskussionsunderlag för att förstå vår rasistiska historia. 

Om vi vill att det ska finnas ett spektrum av gestaltningar av svarta även i svensk kultur, 
måste konstnärer tillåtas att experimentera med figurernas färger, former, uttryck och 
betydelse. Det ligger i konstens kraft att kunna vända ut och in på vår begreppsvärld och 
ladda gamla symboler med ny innebörd. (Art. 8) 

Man ser alltså en möjlighet i att ge den stereotypa bilden en ny innebörd. Betydelsen är alltså 
inte låst, utan bilden kan ha olika funktioner beroende på vad det är man vill ha sagt.33 Detta 
skulle man nog kunna se som utmärkande för diskursen, man är inte beredd att erkänna 
stereotypa bilder som något per automatik skadligt, utan det beror på vad man gör med dem. 
Genom att använda sig av de stereotypa bilderna i ett litteraturhistoriskt och pedagogiskt syfte 
ger man dem en ny funktion. ”Om bibliotekarierna sorterar böcker med censurens visserligen 
välvilliga blick, kommer snart en generation barn tro att det aldrig har funnits nån rasistisk 
litteratur. Retuscheringens konsekvenser är en förljugen bild av världshistorien.” (Art. 3) 

Det finns två sätt att hantera denna konflikt. Det första är att se den som ett värde i sig, att 
tro att friktionen i det fria meningsutbytet långsamt skjuter mänskligheten i rätt riktning. 
Att vår kultur i dag har en kvarvarande blind fläck vad gäller rasistiska uttryck mot svarta 
är säkert lika sant som att vi har det vad gäller judar (det var ingen slump att några av 
Hergés tidiga Tintinserier även innehöll grov antisemitism). Om detta handlar nu 
debatten. Det blir bråk, diskussion, ett jävla liv. Det leder framåt. Det andra sättet att 
hantera konflikten är mer problematiskt och handlar i grunden om att eliminera det 
enskilda subjektet som det konstnärliga uttryckets ursprung. (Art. 9) 

Det finns alltså i diskursen en syn på det konstnärliga uttrycket, ibland i form av stereotypa 
bilder, som något användbart. Det finns en slags grundsyn som värdesätter intellektuell frihet 
högt, och att man får se det som att antagonismer för samhället framåt. 

Samtidigt är kanske platser som medvetna barn- och ungdomsbibliotek rätt rum även för 
vissa ”rasistiska” seriealbum? Det är ju där man kan kontrastera den rasistiska 
stereotypen med bra representationer; där man kan kontextualisera och lära ut förståelse 
för att bilder skapas i historiska sammanhang. Där man kan fostra barn till att tänka 
kritiskt kring detta, och kring samhället de lever i.(Art. 18) 

Elementet ”stereotyper” låses fast i betydelsen som den här ekvivalenskedjan bildar: 

Stereotyper – diskussionsunderlag – karikatyrer som är vanligt förekommande i serier – fri 
konst – lättkränkthet – pedagogiskt verktyg 

5.1.4. Diskursens subjektpositioner 
Journalisterna har helt klart den mest framträdande positionen i diskursen. Ursprungsartikeln 
som utlöste debatten var välformulerad, och Dagens Nyheter verkade väl medvetna om att det 
skulle ta skruv. Redan med rubriksättningen har man valt den konfrontativa vägen: 
”Kulturhusets konstnärlige ledare kastar ut [min kursivering] Tintin” och underrubrik: ”Tintin 
kastas ut från Kulturhuset [min kursivering]i Stockholm. DN kan berätta att den älskade 
seriefiguren [min kursivering]har rensats ut från bibliotekets hyllor. Nu har personalen fått i 
uppdrag att leta efter fler böcker med rasistiska eller homofobiska värderingar.” (Art. 1) Man 
upprepar ”kastar ut” och får det att låta som att hela Kulturhuset ska tömmas på all rasistisk 
och homofobisk litteratur samt talar till människors nostalgiska kärlek för en seriefigur. I 
                                                            
33 Hinton 2003, s. 138. 
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Informationsfrihetsdiskursen får journalisten således en subjektposition som beskrivs med 
hjälp av moment som demokratikämpe – yttrandefrihetsivrare – sanningssägare. De 
journalister som tillhör andra diskursen blir snarare ”kulturkoftor” (Art. 16 2012-10-05 13:49) 
”kultureliten” (Art. 16 2012-10-05 12:47) ”kulturvänstern” (Art. 8 2012-10-08 13:35). 

Som ”konstnärlig ledare” har Behrang Miri inte de kunskaper som förväntas av någon som 
ska göra urval på bibliotek: ”Att denne rappare ska tillåtas styra vad våra ungdomar får eller 
inte får läsa utifrån hans högst personliga tycke och smak är oroande.” (Art. 4 2012-09-25 
23:05) Man ser också ett problem i att han har ”en uppenbarligen helt annan kulturkrets” (Art. 
10 2012-10-01 06:26). I den här diskursen har han inte legitimitet att vare sig handla eller 
uttala sig. Journalisternas invändningar mot Miri ser av naturliga skäl inte ut som de anonyma 
kommentarerna, men man markerar ändå: ”Likt bibliotekarierebellen Behrang Miri” (Art. 
8)”Det är just genom att ställa sådana frågor som Kulturhusets mycket kompetenta 
bibliotekarier varje dag lyckas med sitt urval utan att hamna på DN:s förstasida. Det är 
beklagligt att de inte var inkopplade innan deras chef började tänka högt.” Den sista utsagan, 
skulle man kunna tänka sig som en bidragande faktor till att debatten rasade med sådan kraft. 
Flera debattinlägg, inom båda diskurserna innehåller ett något raljerande tonfall, vilket 
mycket väl kan ha bidragit till de starka känslor debatten väckte. 

Miris subjektposition liknar inte bibliotekariernas, även om det finns röster inom diskursen 
som vill ha ett marknadsanpassat urval så verkar de flesta lita till bibliotekariernas 
yrkeskunnighet. Denna tendens torde vara glädjande för bibliotekssverige. Synen på 
bibliotekarien som någon som kan placera sig utanför diverse sociala påtryckningar visar på 
ett starkt förtroende för yrkets professionalism. 

En kommentar ifrågasätter termen ”vit vrede” (Art. 4 2012-10-09 15:59) som har figurerat på 
några ställen i debatten, dock inte i mitt analysmaterial, vilket också handlar om 
subjektpositioner. Eller kanske snarare grupperingar, men som fungerar på liknande sätt enligt 
diskursteorin. En som säger sig representera Sveriges icke-vita befolkning, och sällar sig till 
urvalsdiskursen, ifrågasätter argumentet inom informationsfrihetsdiskursen och kallar dem för 
ett utryck av ”vit vrede”. Här används alltså gruppidentiteten ”icke-vit” för att placera sig 
själv och sin grupp i en subjektposition med tolkningsföreträde.  

De flesta kommentarerna till artiklarna tillhör informationsfrihetsdiskursen, men i de flesta 
fall har de en begränsad maktposition på grund av att artikelförfattaren inte erkänner dem som 
debattörer genom att gå i diskussion med dem. Ett undantag på detta är Serietekets bibliotek 
som i sin blogg (Art. 4) deltar i diskussionen i kommentatorsfältet. Kommentatorerna har ju 
inte i diskursen fått en position där de besitter expertkunskaper som t.ex. bibliotekarierna, 
eller får stort medieutrymme som journalisterna. Ur ett maktperspektiv sitter kanske deras 
styrka just i anonymiteten, eftersom de i skydd av den kan tala fritt utan att behöva ta 
konsekvenserna. Men man kan också se det som att denna anonymitet tar ifrån dem en stor 
del av trovärdigheten eftersom de aldrig behöver stå till svars för sina åsikter, och diskursen 
ger dem en subjektposition som beskrivs som ”åsikter”. 

5.2. Urvalsdiskursen 
”Det handlar om inkludering och demokrati, inte om att vara för eller emot yttrandefrihet, 
eller att vara för eller emot censur. Det är mer komplext än så.”(Art. 20) 

Urvalsdiskursen präglas av ett fokus på stereotypa bilder och deras skadeverkningar, samt den 
eurocentriska världsbild som man tycker att informationsfrihetsdiskursen uttrycker.  
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5.2.1. Yttrandefrihet 
”Debatt blev det men den kom att handla om helt andra saker än om etniska stereotyper i 
litteraturen, nämligen om det fria ordets ställning på Kulturhusets bibliotek i synnerhet, men 
tyvärr också på bibliotek i allmänhet.” (Art. 19) Inom urvalsdiskursen är man inte helt nöjd 
med att debatten inte kom att handla mer om yttrandefrihet och censur än stereotypa bilder. 
Yttrandefriheten är ett element som kan vara svårt att ifrågasätta, eftersom det är så djupt 
förankrat i det demokratiska samhället. En röst i debatten säger:  

I Sverige präglas perspektivet av en föreställd oskuld, en föreställning om en svensk 
godhet som sträcker sig från neutraliteten under andra världskriget (som gjorde att landet 
aldrig behövde konfrontera den grasserande antisemitism som funnits innan) till 
apartheidmotstånd och Socialdemokratiskt (läs: Palme-erans) goodwillarbete i världen. 
Sverige ser sig som annorlunda än andra vita västländer; en nation som tror sig 
vaccinerad från det koloniala tankegods som strukturerar rasismen. (Art. 18) 

Man ställer frågan om det kan vara så att den svenska självbilden inte är helt rättvis när det 
kommer till rasism. Det postkoloniala arvet är något som många inom diskursen pekar på, och 
särskilt problemet med att vi i västvärlden, i en klassisk uppdelning av ”vi” och ”de andra”, 
tar oss rätten att på egen hand definiera vad man kan bli kränkt av och inte. När man som 
icke-vit hela tiden känner sig definierad av ”den vite mannens blick”34 så har man svårt att se 
att yttrandefriheten och tryckfriheten, i demokratins namn, sker på allas lika villkor.  

Väst överordnade syn på världen måste också visas i litteraturen och inte bara i kriget mot 
Irak, Afghanistan etcetra. Det är det som nyliberaler och liberaler håller på med under 
rubriken av yttrandefrihet och demokrati. Det är inte det som upplysningen handlar om 
utan snarare motsatsen till det. Upplysningen skall pusha världen framåt och inte till 
nykolonialism, intern och extern. Den skall resulltera i en rättvis värld baserat på respekt 
till varandra och inte våld och utsuggning av de andra. (Art. 16 2012-10-05 12:56) 

Man ifrågasätter de goda avsikterna med kampen för yttrandefrihet, som den förs i 
västvärlden. Att yttrandefriheten används som alibi för att föra fram en antidemokratisk 
agenda. Och eftersom man alltså inte ser situationen som jämlik från början, vill man inte 
heller skriva under på informationsfrihetsdiskursens tes, att yttrandefrihet handlar om 
individens rätt mot kollektivet. Eftersom individen som yttrar sig har, och har haft under en 
lång tid, tolkningsföreträdet att beskriva ”de andra” måste man komplicera frågan ytterligare:  

Det känns lite märkligt att yttrandefrihet numera alltid verkar handla om rätten att få vara 
rasist eller islamofob. Själva poängen med yttrandefrihet är väl ändå att man kritiserar 
och utmanar makten i samhället? Att på olika sätt förnedra utsatta grupper i samhället var 
nog tillåtet långt innan yttrandefriheten fanns. Det största hotet mot yttrandefriheten idag 
anser jag är alla de mörka krafter som vill använda den för att sprida propaganda som 
hetsar mot människor som inte kan försvara sig. (Art. 16 2012-10-05 22:17) 

Frågan om biblioteksutbud är komplex. Ändå tog det bara några timmar innan Tintin-
albumen var åter i sitt ställ. Ordningen återställd? Kampen för demokratin vunnen också 
denna förmiddag? Jag är inte så säker.  (Art. 14) 

Man ser problem med yttrandefriheten eftersom den kan missbrukas och då snarare motverkar 
sitt eget syfte och blir anti-demokratisk. I ett annat inlägg pekar man på de begränsningar som 
finns i yttrandefriheten enligt lag: ”Tryckfrihetsförordningen gör halt vid ’hets mot folkgrupp, 
varigenom någon hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av 
personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller 
                                                            
34 Fanon 1997, s.27. 
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sexuell läggning.’"(Art. 17) Diskussioner om lagstiftningen hör man inte alls talas om i den 
andra diskursen, som har en helt annan ekvivalenskedja kring begreppet ”yttrandefrihet”. Här 
definieras elementet på detta sätt:  

Yttrandefrihet – Inte farligt för yttrandefriheten med en diskussion – kan missbrukas – får 
inte utesluta skydd för minoriteter 

5.2.2 Urvalsarbete 
Gällande urvalsarbetet så är man i diskursen överens om det självklara i att biblioteken gör ett 
beståndsurval, och att detta beror på flera olika faktorer. Förutom mer uppenbara kriterier som 
ekonomi och utrymmesbrist, så finns det en moralisk aspekt över vilket innehåll som görs 
tillgängligt, särskilt på barn- och ungdomsbibliotek. 

Ungdomsbibliotekaren i Sollefteå, Therese Nilsson, understryker att mediebeståndet, 
utifrån en demokratisk grund, ska representera olika åsikter och värderingar som råder i 
vårt samhälle på ett sådant sätt att så många som möjligt kan finna något att samtycka till 
eller provoceras av. ”Dock refuseras all media som till innehållet präglas av pornografi 
eller könsdiskriminering, förespråkar rasism och förföljelser av minoritetsgrupper, eller 
förhärligare våldsyttringar.” (Art. 12) 

Enligt den här utsagan är det inget konstigt med att man helt väljer bort viss media som kan 
verka kränkande för bibliotekets unga besökare. Informationsfriheten får stå tillbaka för vissa 
saker man inte anser passande i utbudet. Många röster från biblioteken försvarar sin rätt att 
själva bestämma vilken inriktning man ska ha på verksamheten, även om man inte försvarar 
Behrang Miris tilltag: 

Vi i personalen på TioTretton har inte stått bakom beslutet att ta bort Tintin från vårt 
barnbibliotek. Däremot står vi bakom intentionen att bemöta och motarbeta all form av 
diskriminering. Tintin i Kongo har till exempel aldrig funnits på TioTretton och kommer 
heller inte att köpas in. Vi har medvetet valt att inte jobba med förbud och regler. 
Förtroende och tillit utgör grunden i vår verksamhet. TioTretton är en fristad, där barnen 
har möjlighet att pröva olika roller och uttryck. Vi värnar om våra besökares rätt att 
utforska sin identitet utifrån olika perspektiv, genom berättelsen, leken, mötet och 
samtalet. (Art. 5) 

En tydlig maktaspekt finns i tanken på urval. Bibliotekarien Lena Grönlund menar i artikeln 
”Vi måste diskutera hur vi upprätthåller normer i biblioteksrummet” att bibliotekarier måste 
förhålla sig till sin egen position. Hon säger:  

Urval är en stor del av vårt arbete och det får betydelse vare sig vi vill det eller inte. Det 
handlar inte om censur när ett biblioteksbestånd görs mer tillgängligt för en större grupp 
människor, det handlar snarare om en skyldighet och en del av bibliotekens demokratiska 
uppdrag.[...] Vi måste i högre grad förhålla oss till vår egen maktposition och kritiskt 
börja granska våra bibliotek och oss själva som bibliotekarier. Det handlar om 
inkludering och demokrati, inte om att vara för eller emot yttrandefrihet, eller att vara för 
eller emot censur. Det är mer komplext än så. Vi upprätthåller en föreställningsvärld med 
vårt urval och vi gör alltid ett urval, allt ryms inte på våra hyllor. (Art. 20) 

En önskan om ett tydligare ställningstagande tolkar jag som att man visst ser på biblioteken 
som ett politiskt redskap, tvärs emot vad andra diskursen vill ha. Man ser inte att 
bibliotekarierna kan stå utanför samhället utan att påverkas av detta. Därför efterlyser man 
självkritik. Eftersom man som bibliotekarie verkar i en diskurs kan man aldrig säga att urvalet 
hen gör är helt opolitiskt, även om man har som målsättning att allt ska finnas tillgängligt på 
biblioteket. Allt finns inte och det kan vara svårt att avgöra skillnaden mellan ”kvalitetsskäl” 
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och andra skäl.  Man ser det heller aldrig som en fråga om censur när man vill göra biblioteket 
mer tillgängligt, och mer tillgängligt enligt detta argument är att icke-vita inte ska behöva 
möta stereotypa bilder av sig själva på biblioteket. Genom att ta bort stereotyper blir 
biblioteket mer demokratiskt eftersom alla får tillträde till det på samma villkor. Andra 
utsagor som talar för detta: 

Jag började på biblioteket under en tid då vårt uppdrag var att hitta inkluderande 
barnböcker. Nu är verkligheten annorlunda eftersom förorterna inte längre prioriteras och 
böckerna köps in centralt med upphandlingsavtal som hindrar mångfalden. (Art. 11) 

På senare år har man haft inställningen att biblioteken inte ska vara smakdomare. Jag har 
dock den kanske inopportuna åsikten att gentemot barn ska man tala om att en sådan bok 
inte är okej. (Art. 6) 

Dessutom verkar man glömma att det ALLTID sker ett urval av böcker på ALLA 
bibliotek hela tiden. Eftersom varenda bok som givits ut inte kan få plats i ett bibliotek så 
måste ett urval göras. och det är självklart alltid ett kulturpolitiskt val! Det är nästan inga 
barn som efterfrågar vare sig Tintin eller Asterix på biblioteken idag. Det är bara 
nostalgiska vuxna som vill ha kvar sina barndoms hjältar, oavsett dess eventuellt 
fördomsfulla innehåll. (Art. 15 2012-10-06 08:43) 

En röst i diskursen som sätter extra fokus på att just barn- och ungdomsbibliotek utmärker sig 
från ”vanliga” folkbibliotek, håller med om det är biblioteket självt som ska bestämma sitt 
utbud, även om man inte vill gå så långt som att rensa bort de stereotypa bilderna.  

Lika övertygade som vi är att vi inte får rensa ut alla spår av stereotyper från samhället i 
stort, lika övertygade är vi om att barn- och ungdomsbibliotek måste vara försiktiga med 
vilka stereotyper de tillhandahåller. Vi skulle inte ha rensat bort böcker på samma sätt 
som TioTrettons personal gjort. Men definitivt kan vi säga att ett album som Tintin i 
Kongo inte till varje pris måste finnas på TioTretton (och faktiskt så fanns just det 
albumet där inte heller innan den här utrensningen gjordes). (Art. 4) 

Urvalsarbete – lyfta fram fler gestalter – demokratiskt uppdrag – bra förebilder – ta ansvar 
för barnen – antirasism – skillnad på barn och vuxna 

Många i diskursen vänder sig mot användandet av elementet ”censur”, som görs mycket i 
andra diskursen. Man skriver inte under på betydelsen, vilket skapat en antagonism. ”Givetvis 
är det stor skillnad mellan om staten förbjuder något och vad en anställd gör på eget bevåg. 
Det blir löjligt att tala om censur i tintin-fallet.” (Art. 14 2012-10-03 21:51) Man definierar 
inte den enskilde biblioteksanställde som en representant för staten, och kan därmed inte 
heller se kopplingen till ”censur”. Ett annat inlägg är inne på samma spår, eftersom alla i 
Sverige kan få tag på Tintin kan det aldrig bli tal om censur: 

Riktig censur är något helt annat och jag tror att de som upplevt riktig censur skulle känna 
sig hånade av alla som hävdar att detta är censur. . Finns det någon människa i Sverige 
som har svårt att få tillgång till Tintin? Tillgången är ju total! Tintin finns i varenda 
bokhandel och överallt. Menar ni på allvar att Kulturhuset censurerar Tintin när de väljer 
att endast ha böckerna på två ställen (och inte tre)? (Art. 4 2012-09-25 22:46) 

Ett kommentarsinlägg riktat till Madeleine Sjöstedt (FP) Kulturborgarråd Stockholms stad: 

Madeleine, serierna har inte censurerats – de flyttades till serioteket inget annat. Det där 
med censur passar inte in här. Men om vi ska på din linje: Ta bort all åldersgränser på 
film och andra gränser på Gröna Lunds banor där små barn inte får åka. Tillåt barn att se 
på våldsfilm, de förstår ju att det inte är på riktigt.. 
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Man ifrågasätter det faktum att vi i Sverige har en filmcensur för barn, men inte vill ha det 
samma när det kommer till tryckt material. Jag tänker mig att en ekvivalenskedja kan se ut så 
här: 

Censur – staten hindrar all åtkomst av ett material – ett skydd för barnen – inte samma som 
urval – kan inte utföras av en enskild biblioteksanställd 

5.2.3. Stereotyper 
När det kommer till momentet ”stereotyper” så får man nog säga att det råder konsensus 
gällande betydelsen av själva ordet. Men däremot finns en antagonism i hur skadliga 
dessa är för samhället i allmänhet och barn i synnerhet. 

Här skulle man kunna se en ekvivalenskedja: 

Stereotyper – afrofobi – rasism – nidbild – kolonialt perspektiv – härskarteknik – dags 
att kasta av sig oket – hets mot folkgrupp - eurocentrism 

Många upprörda röster i diskursen beklagar starkt den andra diskursens brist på förståelse för 
hur det känns att bli utsatt för stereotypisering, och man pratar mycket om det postkoloniala 
arvet och eurocentrism, att man som vit inte kan förstå hur det känns. Det handlar mycket om 
att en förändring av samhället kräver handling, och därmed försvarar man Behrang Miris 
försök att göra skillnad. ”-Barn läser inte det finstilta, de går in i berättelsen direkt. Den 
fördomsfulla bilden blir stigmatiserande. Tintin speglar en nidbild med ett kolonialt 
perspektiv.” (Art. 1) 

 Vi lever i ett mångkulturellt samhälle, Stockholm är en mångkulturell stad och 
TioTretton ett mångkulturellt bibliotek för barn och ungdomar i åldern 10–13 år. Och ett 
argument kan definitivt föras för att tioåringar med afrikanskt ursprung ska slippa möta 
böcker med ”blackfaces” och ”negerkungar” på sitt eget bibliotek. Att muslimska 
tolvåringar ska slippa att ständigt möta bilden av araber med kroksablar som säger ”Vid 
profetens skägg!”, åtminstone på ett ställe som riktar sig direkt till dem. (Art. 4) 

Hur ska ett samhälle kasta av sig oket av stereotypifiering om inte konkreta handlingar 
sker? I dagens Sverige lägger jag märke till att denna stereotypifiering snarare ökar än 
minskar. Tidsspannet från Tintin till Lilla Hjärtat visar också just det. Vi har som art inte 
rört oss många millimeter i frågan om att ta hänsyn till vilka bilder av svarta människor 
som vi finner socialt acceptabla. (Art. 13) 

Kulturhusets bibliotek Tiotretton plockade bort Tintinalbumen ur hyllan några timmar i 
tisdags. Tintinälskarna rasade. Det talades om censur, historierevisionism och till och 
med bokbål. Bibliotek får inte gallra böcker! Men måste alla barn ha rätt till tidigare 
generationers alla fördomar? (Art. 11) 

Man vill alltså se en förändring, och att barn ska slippa mötas av tidigare generationers rasism 
när de kommer till biblioteket, och enda sättet att göra detta på är att ta bort stereotyperna från 
det offentliga rummet. Homi K Bhabha menar på att just den här upprepningen som 
stereotypen ändå kräver för att kunna existera, gör det möjligt för den att leva vidare.35 För 
urvalsdiskursen är det viktigt att bryta den här kedjan av upprepningar för att kunna ”kasta av 
sig oket” (Art. 13) 

                                                            
35 Bhabha 1997, s. 66f. 
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5.2.4. Diskursens subjektpositioner 
Det är framförallt kulturjournalister som kommer till tals i diskursen, men då debatten handlar 
om stereotypa bilder av icke-vita så har även hudfärg spelat roll i positioneringen, även om 
det inte varit det enda som påverkat. Bibliotekarierna har nästan haft en egen liten debatt i 
fackpressen, som också dröjde mycket längre innan den kom igång, och de har inte haft så 
starka positioner i debatten. I urvalsdiskursen är man positiv till ett medvetet antirasistiskt 
urvalsarbete, och ser det som att det är bra att biblioteken sköter urvalet, men man uttrycker 
ändå att biblioteken i nuläget lämnar en del i övrigt att önska. Framförallt bibliotekarierna 
själva önskar en större medvetenhet hos yrkeskategorin. ”Vi måste i högre grad förhålla oss 
till vår egen maktposition” (Art. 20) Man efterlyser också ett mer målinriktat arbete mot 
rasism i samhället i stort, där såklart också biblioteket ingår. Man vill väga upp allmänhetens 
fokus på Behrang Miri genom ett annat fokus.  

Samma dag kom också nyheten om att Europarådet återigen kritiserat Sverige och frågat 
efter en handlingsplan mot diskriminering och rasism, en nyhet som drunknade i 
Tintindebatten. Det efterlyser en handlingsplan och krafttag mot boendesegregationen, 
rasistisk mobbning i medier och skolor. Hur åstadkommer vi det? (Art. 11) 

Bibliotekarierna har en maktposition som experter, flera debattörer tillskriver dem den 
egenskapen, men eftersom deras egna utsagor i diskursen är relativt få når de inte ända fram, 
och det bildas ett slags tomrum med spekulationer åt journalister och allmänhet istället. 

Det finns uppenbara begränsningar i vilka positioner man kan inta, som icke-vit t.ex. Då 
förväntas man dela kollektivets åsikter, och kanske är det så att de flesta gör det också för det 
finns inte många icke-vita röster i diskursen som säger annat. Makode Linde, en icke-vit 
konstnär säger: 

I våras mötte jag SM-guldmedaljören i kränkthet själv, Afrosvenskarnas riksförbunds 
talesperson Kitambwa Sabuni. När tårtan var uppäten och kamerorna stängts av 
kritiserade han mig för att jag hade ”gått i fällan” – det vill säga att debattera mot honom. 
Han sa att jag ”lät mig bli ett offer i denna de vitas gladiatorkamp, där de ställt upp oss 
svart mot svart, som pajaser för att ytterligare förlöjliga den svarta rasen”[...] Sabunis 
analys av debattläget verkar helt bortse ifrån det positiva i att oliktänkande icke-vita 
röster – kränkta som okränkta – får komma till tals. Som om mångfalden inte vore 
intressant när det kommer till åsikter. När alla håller med varandra kan debatten 
dödförklaras. (Art. 8) 

Här beskrivs hur en subjektposition skapats för Linde att träda in i, men som han inte är 
intresserad av. Som vit har du tillträde till en yrkeskategori som subjektposition; journalist 
eller bibliotekarie. Legitimiteten i dina utsagor ifrågasätts eftersom du saknar rätt erfarenheter 
av diskriminering, i alla fall på grund av din hudfärg. Makode Linde kritiserar en av rösterna i 
debatten, Kitambwa Sabuni, som han anser försöker begränsa honom på grund av hudfärg. 
Antingen är Linde med eller emot, och är han emot så är det på grund av att han har fallit 
offer för informationsfrihetsdiskursens subjektpositionering, som ett icke-vitt alibi för 
diskursen. Linde å sin sida, positionerar Sabuni i den kategori icke-vita som han ser som 
lättkränkta. Eftersom Sabuni går i polemik med Linde blir han bortförklarad på det sättet.  

6. Avslutande diskussion 
 

Syftet med uppsatsen har varit att genom diskursanalys undersöka vilka synsätt, d.v.s. vilka 
olika diskurser, som varit rådande i debatten om bortplockandet av Tintinalbum på biblioteket 
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Tiotretton på Kulturhuset i Stockholm, samt vilka begrepp man använt sig av i de olika 
diskurserna. Genom att granska språkbruket i diskurserna har jag kunnat se hur man beskriver 
verkligheten, och hur man därmed är med och skapar den.  
 
Jag har i debatten hittat två synsätt på folkbibliotekens urvalsarbete som jag kallar 
informationsfrihetsdiskursen respektive urvalsdiskursen. Dessa diskurser utmärker sig genom 
att de lägger in olika betydelser i begrepp, också kallade element, som ”urval”, 
”yttrandefrihet” ”censur” och ”stereotyper”, och det är i striden för tolkningsföreträde 
sinsemellan som diskurserna skapas.  
 
I många av artiklarna kan man faktiskt hitta argument som passar i båda diskurserna, och det 
om något visar på komplexiteten i frågan. Det finns många beröringspunkter i diskurserna. 
Bl.a. kan man säga att det råder konsensus inom den diskursiva formationen att ”censur” inte 
är något bra, däremot vägrar urvalsdiskursen gå med på att urvalsarbete på bibliotek är censur. 
Även inom informationsfrihetsdiskursen gör de flesta skillnad på ”censur” och ”urval” vilket 
märks på utsagor som ”positivt urval”, vilket tyder på att det är viktigt att betona att urvalet 
inte beror på politiska (eller religiösa osv.) påtryckningar. Man fokuserar då på vikten av 
bibliotekariernas kompetens, och att det är viktigt att dessa gör yrkesmässiga avvägande när 
de gör sitt urval. Så det finns ett förtroende för biblioteken i båda diskurserna, med undantag 
av den del av informationsfrihetsdiskursen som ser urval som censur. Men urvalsdiskursens 
bibliotekarier är mer självkritiska till hur man arbetat med sådana här frågor hittills än 
informationsfrihetsdiskursens. De är mer inne på att sprida budskapet till allmänheten att 
biblioteken gör urval hela tiden, som en del av verksamheten. Artikelförfattarna i 
urvalsdiskursen efterfrågar ett tydligare arbete hos biblioteken mot rasism, och man 
välkomnar Behrang Miris initiativ. 

Där informationsfrihetsdiskursen fokuserar på individens rätt att uttrycka sig, och bibliotekens 
roll som förmedlare av det fria ordet, ser urvalsdiskursen ett stort problem i att debatten som 
följde händelsen i Kulturhuset handlade mest om just detta. Behrang Miri efterfrågade debatt 
om stereotypa bilder, vilket urvalsdiskursen också ville göra, men det blir en slags 
envägskommunikation från båda håll. Båda diskurserna tolkar händelsen med hjälp av egna 
element, och eftersom de flytande signifikanterna inte når hegemonisk intervention, talar man 
om olika saker. 

Man är på det stora hela taget ganska överens om att det är skillnad på barnbibliotek och 
vuxenbibliotek, och att all media inte passar på de förstnämnda. Men när det kommer till 
synen på stereotypernas skadeverkningar så anser urvalsdiskursen att vi måste ta ansvar för 
hur de bilder som möter barn och ungdomar på biblioteken påverkar dem. Och det enda sättet 
att utrota stereotypiseringen är att sluta reproducera bilderna. Informationsfrihetsdiskursen ser 
samma bilder som något som vi måste lära barnen att förhålla sig historiskt till, och använda 
dem som diskussionsunderlag om rasism. Vi får alltså ge bilderna en ny funktion, och då är de 
inte längre reproducerande stereotyper. Perry R. Hintons beskrivning av diskursanalysens sätt 
att se på stereotyper skulle kunna användas för att styrka den bilden. Medan urvalsdiskursen 
får stöd av Frantz Fanon och Homi K Bhabha, som ger ett postkolonialt perspektiv. 

Gällande yttrandefrihet så ligger det en antagonism i huruvida det handlar om individens rätt 
mot kollektivet eller kollektivets rätt mot individen. Man har olika världsbild där 
informationsfrihetsdiskursen ser demokrati och yttrandefrihet som att alla är lika mycket 
värda. Urvalsdiskursen ser det som ett mål, och tycker att man på vägen dit måste skydda en 
minoritet från en majoritets tolkningsföreträde. De som innehar subjektpositionen icke-vita 
inom diskursen talar mycket om känslan av utanförskap, och kallar den odemokratisk, ett 
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faktum som rättfärdigar att man inskränker yttrandefriheten och demokratin. Den vita sidan av 
diskursen (eller i alla fall den sida som inte talar om sin position som icke-vita) skriver under 
på att den vita västvärlden behöver öppna sina ögon för hur icke-vita upplever stereotyper 
som i t.ex. Tintin i Kongo. Man kan säga att det är en debatt om vad som är viktigast i en 
demokrati, yttrandefrihet eller inkludering, för hela den diskursiva formationen säger sig vara 
demokratiivrare. 
 
Konsekvenserna för diskursens formation för urvalsarbete på biblioteken i framtiden tolkar 
jag som att det måste finnas en större transparens i hur man arbetar. Debatten visar ju upp att 
bilden av verkligheten inte är den samma i de olika diskurserna, och det blir nog upp till 
biblioteken att träda in och ge folk svar på de frågor de har. Diskussionen fortgick efter 
händelsen på Kulturhuset den 25 september 2012, utan alla fakta på bordet om vad som 
faktiskt hänt, och utan att någon egentligen verkade veta vad som faktiskt sker ute på 
biblioteken. Det tyder på att biblioteksvärlden inte lyckats riktigt med att berätta för 
allmänheten om hur verksamheten fungerar, och kanske inte heller lyssnar tillräckligt på 
människor på båda sidor av den diskursiva formationen.  
 
Det uttrycktes önskan om förändring i arbetssätt från båda diskurser, och även om man på 
biblioteken är nöjda med sitt eget arbete så kan det nog vara värt att i så fall försöka övertyga 
allmänheten om det också. Sedan skadar det nog heller aldrig med lite självrannsakan, och 
mer diskussion både i branschen men även öppet i media, för att fortsätta utveckla 
verksamheten. Vi kan lära oss av debatten att urval, gallring, utbud, yttrandefrihet och 
tillgänglighet kan betyda olika saker, och att det kanske inte är så självklart som vi själva tror. 
Genom att inte höras i debatten alls, lämnar bibliotekarierna arenan öppen för felaktigheter 
och spekulationer om bibliotekens uppdrag och arbetssätt, och andra diskurser blir lämnade 
ensamma i den diskursiva formationen att göra upp om subjektpositioner och nodalpunkter. 
Om bibliotekarieprofessionen vill ha en subjektposition med expertstatus måste man nog ge 
sig in i debatten lite mer. 

6.1. Förslag till fortsatt forskning 
Det hade varit intressant att göra en undersökning med djupintervjuer med flera 
bibliotekschefer om hur de ser på urvalsarbetet på sina bibliotek, och hur man ska förhålla sig 
till informationsfriheten i relation till tillgängligheten för alla. Hur man ser på bibliotekens 
roll i ett demokratiskt samhälle, vilket ansvar som finns att arbeta mot rasism och stereotyper 
och hur de ser på hur man gör det på bästa sätt. Det hade varit väldigt intressant att kunna 
följa ett par olika bibliotek i sitt arbete med detta, hur diskussionerna går i personalgruppen, 
men också hur besökarna reflekterar kring detta. Lena Grönlund, bibliotekarie, uppmanade i 
Biblioteksbladet nr 9 2012 (Art. 20) sina kollegor runt om i Sverige att bli mer självkritiska i 
sin maktroll som urvalet ger. Hon gav förslag på diskussionsfrågor man kan arbeta med bland 
biblioteksanställda. Det är en god idé och det hade därför varit intressant om detta 
dokumenterades och följdes upp.  
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