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1. Inledning 
I augusti 2016 skrev Svensk bokhandel om att AlternaMedia som ger ut tidningen Nya 

Tider skulle komma att ha en monter för första gången på Bok-och biblioteksmässan i 

Göteborg under hösten samma år (Schmidt, 2016a). AlternaMedia är utgivare av 

tidningen Nya Tider som stiftelsen Expo, som jobbar för antirasism, menar har starka 

kopplingar till flera främlingsfientliga och högerextrema organisationer såsom Nordiska 

motståndsrörelsen, Nationalsocialistisk front och Nationaldemokraterna (Leman, 2016).  

Detta ledde till att röster höjdes i protest mot Nya Tiders och AlternaMedias deltagande. 

Bland annat skapade journalisten Lisa Bjurwald ett upprop som manade till bojkott så 

länge mässan tillät Nya Tider att delta (Bjurwald, 2016). Mässans ledning både ändrade 

sig och ändrade sig igen om Nya Tiders närvaro det året (Schmidt, 2016b). Frågan 

återkom inför mässan 2017 och eftersom Nya Tider åter fick ställa ut utbröt debatten om 

bojkott igen. När Nordiska motståndsrörelsen dessutom valde att ansöka om, och fick 

beviljat, demonstrationstillstånd på lördagen då mässan hölls 2017 gick debatten upp 

ytterligare en oktav (Schmidt, 2016b). Det fanns bibliotekarier med i uppropslistorna för 

bojkott men i övrigt hördes och syntes de svenska bibliotekarierna inte särskilt mycket i 

debatten som rasade på de allmänna tidningarnas debattsidor. Trots att mässan, fram tills 

2018, hette Bok-och biblioteksmässan och trots att mässan är en stor mötesplats för 

bibliotekarier och lärare. Journalisten Patrik Lundberg (2017) uppmärksammade i 

Aftonbladet just detta men utöver det kretsade debatten i media främst kring förlagen, 

författarna och tidningsdebattörerna (oftast journalister).  

Om man ser till de många debatter som har rört bibliotek på ett eller annat sätt under 

perioden 2012 - 2018 har alla utom tystnadsdebatten1 tydligt handlat om värderingar av 

svenskhet och identiteter. 2012 diskuterades serieboken Tintin i Kongo efter att den 

konstnärliga ledaren för barn och unga på Kulturhuset i Stockholm flyttat den från 

barnavdelningen eftersom den kunde anses innehålla rasistiska stereotyper av svarta 

afrikaner (Gustafsson, 2012). 2017 kritiserade journalisten Janne Josefsson Botkyrka 

bibliotek som han påstod brände den gamla upplagan av Pippi Långstrump eftersom n-

ordet används (Arvidson, 2017). Mellan 2015 - 2018 JO-anmäldes flera bibliotek för 

beslut att inte ta in eller fjärrlåna olika böcker; ett av de senare exemplen var den 

invandringskritiska Massutmaning av Tino Sanandaji (Lindkvist, 2017). Mjölby bibliotek 

rörde upp starka känslor när de i en utställning om censurerade böcker/förbjudna böcker 

skyltade med Mein Kampf (Aquilonius, 2016). 2017 kritiserades och anmäldes ett 

bibliotek i Borås för att ha spelat ett band med Pippi Långstrump där n-ordet användes 

(Waldeck, 2017). Så sent som hösten 2018 återkom frågan vilka som ska ges plattform 

på biblioteken då ett samtal hölls där förintelseförnekaren Jonas De Geer skulle tala men 

p g a sjukdom i sista stund ersattes av en ledare för Nordisk Ungdom (både den 

ursprungliga talaren och att det vid dennes sjukdom valdes att ta in en talare som 

arrangören inte kände till någonting om förutom att han rekommenderades av den 

förstnämnde kritiserades) (Hultgren 2018).  

 
1 Man kan om man ser till en del inlägg i tystnadsdebatten se kopplingar till värderingar av svenskhet 
och identiteter också, men i just den här debatten har det inte varit huvudsaklig fokus på detta. 
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1.1 Problemformulering 
Inom Biblioteks- och informationsvetenskapen utförs forskning kring bibliotekariers 

identitet, både som identitetsskapande och föreställningar inom sfären och hur bilden av 

bibliotekarien läses utifrån. Inte sällan undersöks bibliotekariernas relation till utsagor om 

folkbibliotekens arbete och uppdrag som ofta diskuteras i samband med debatter om 

gallring, inköpspolicyer och val av föreläsare. Oavsett vilken ställning individer tar i 

debatter, och oavsett om dessa individer är nära kopplade till bibliotekssfären själva eller 

inte, är argumentet ”att folkbiblioteken ska verka för ett demokratiskt och öppet 

samhälle”. I dessa debattinlägg definieras sällan begreppet demokrati, eller det också ofta 

använda fri åsiktsbildning, bortom att Bibliotekslagen (SFS 2013:80, 2§) citeras: 

”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets 

utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning”.  

Inköpsdebatter och debatter om tystnad kontra biblioteket som ”vardagsrum” har i flera 

fall varit ämnen som analyserats inom biblioteks- och informationsvetenskapen. Likaså 

har olika former av identiteter eller föreställningar, utifrån antingen specifika fall eller 

mer generella strategier, analyserats.  

Frågan blir hur bland annat tidigare identifierade idealtypiska föreställningar om 

professionen kan tolka och förstå folkbibliotekariens roll sett med utgångspunkt i den 

specifika interna diskursen kring en bojkott av Bokmässan, som jag ser som ett utsnitt ur 

samtiden. Om man har i åtanke att bibliotekarierna, som Lundberg (2017) påpekat, 

påverkades av konflikten men inte tog plats nämnvärt på allmänna debattsidor finner jag 

det intressant att titta på hur de kan ha reagerat utifrån en yrkesposition. Relevansen till 

vetenskapen är att fylla i en kunskapslucka om bibliotekariers resonemang och positioner 

som intas i detta utsnitt, och föra den till tidigare analyser av andra debatter som har rört 

bibliotekariernas roll. Att vidare kunna utläsa de identifierade positionernas tolkning av 

begreppen ”demokrati” och ”fri åsiktsbildning” inom kontexten av dessa positioner som 

föreställningar av idealtyper skulle kunna bidra till fördjupad kunskap av idealtyperna 

som sådana. 

1.2 Syfte 
Uppsatsen syftar till att med diskursanalys som teori och metod undersöka en del av 

debatten kring Nya Tiders närvaro på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 2016 och 

2017. Specifikt syftar undersökningen till att fylla ut bilden av identiteter skapade kring 

bibliotekariens roll och uppdrag i ”allmänhetens tjänst” och för ett ”demokratiskt 

samhälle”, med diskursen om Nya Tider och mässan i fokus.  

1.3 Frågeställningar 
Vad utmärker sig i diskursen om folkbibliotekariens roll och uppdrag i ett demokratiskt 

samhälle i samband med Nya Tider-debatten? 

Hur ramar diskursens språk in begreppen demokrati och yttrandefrihet? 

Vilka subjektpositioner kommer till uttryck i diskursen och vad säger de om 

bibliotekarieidentiteten i relation till det demokratiska uppdraget? 
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2. Begrepp 
Jag kommer i det här kapitlet kortfattat gå igenom en grundläggande bakgrund och 

definition av begreppen ”demokrati” och ”fri åsiktsbildning” så som de tolkas eller kan 

tolkas av positioner i den aktuella diskursen. Arbeten och texter som jag beskriver under 

kapitel 3. Tidigare forskning, kommer delvis fördjupa hur begreppen kan ses från 

bibliotekariers perspektiv.  

2.1 Demokrati 
Vårt styrelseskick i Sverige är en representativ demokrati, där medborgare röstar i 

allmänna och fria val om vilka som ska representera oss i det beslutande organet 

riksdagen (Riksdagen, 2021). En bred och allmänt vedertagen definition av demokrati 

kan läsas hos Riksdagen (2021) där det bland annat står: 

En grundtanke med demokrati är att den som är medborgare eller som bor i 

ett land ska ha möjlighet att vara med och tycka till om hur landet ska 

styras. […] En annan demokratisk grundtanke är att alla människor är lika 

mycket värda och ska ha samma rättigheter. I en demokrati ska man få 

tänka och tycka vad man vill och ha möjlighet att uttrycka sina åsikter öppet 

i tal eller skrift. 

I min mening kan det sägas finnas underförstådd enighet hos de positioner som diskursens 

bibliotekarier tar att begreppet demokrati kan definieras bland annat med hjälp av 

grundlagarnas paragrafer (Regeringsformen SFS:1974:152, Yttrandefrihetsgrundlagen 

SFS 1991:1469 och Tryckfrihetsgrundlagen SFS 1949:105) och enligt ovanstående citat. 

Ett demokratiskt samhälle är baserat på fri och rättigheter som dess medborgare har, men 

också en överenskommelse att alla människor är lika mycket värda. Utifrån detta tolkas 

sedan uttrycket som det skrivs i Bibliotekslagen (SFS 2013:801) om att verka för det 

demokratiska samhällets utveckling. I regeringens proposition till en ny bibliotekslag 

(Prop. S2012/13:147) skriver man att möjligheten för individer att öka sin kunskap och 

att goda förutsättningar för fritt åsiktsutbyte och diskussion om gemensamma 

angelägenheter är en del av vad man anser vara det demokratiska uppdraget för bibliotek. 

Dock är det upp till individer och institutioner att tolka och balansera mellan 

skrivningarna om fri åsiktsbildning och krav på allsidighet och kvalitet (SFS 2013:801). 

Vidare är det svårt att snäva in definitionen av ”demokrati” utöver de övergripande 

grundtankarna eftersom begreppet anses vara i ständig förändring.   Detta i sig gör att till 

exempel de varierande idealtypiska föreställningarna som positioneras i den aktuella 

diskursen skiljer sig åt i de mer exakta tolkningarna av begreppet och prioritering av 

begreppen ”allas lika värde” och ”fri åsiktsbildning”, vilket i sig skapar en kärna i 

debatten i sig. 

C. Douglas Lummis (citerad i Agevall & Karlsson, 2000, s.5) förklarar svårigheten med 

det breda begreppet demokrati:  

När ordet demokrati används i en sats betyder det ofta ingenting. Satsen 

”jag är för demokrati” förmedlar faktiskt ingen information. I bästa fall 

visar den att talaren inte är en uttalad nazist eller anhängare av kungars 

gudomliga rätt.” 

Jag citerar här eftersom det görs just sådana uttalanden i de analyserade texterna som att 

textförfattaren eller intervjuobjektet är för demokrati och yttrandefrihet och mot rasism 
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till exempel. För att återigen peka på problematiken i positionernas ståndpunkter som ”för 

demokrati” när det inte klargörs vad det betyder på ett djupare plan. 

Jockum Beckman diskuterar demokrati ur bibliotekssynpunkt i sin masteruppsats 

Bildning och/eller fri åsiktsbildning – En uppsats om pseudovetenskaplig och 

vilseledande facklitteratur på folkbibliotek (2020). Däri uttrycker han just att det som 

lagtexterna (både i grundlagen och bibliotekslagen) skriver ut om demokrati, och även fri 

åsiktsbildning, är öppet för att tolkas på vitt skilda vis. Vilket ger möjlighet för alla eller 

de flesta positioner i diskursen att vara överens om innebörden av demokrati, och inte, på 

samma gång. Vidare plockar Beckman fram ”kunskapsförmedling” och ”fri 

åsiktsbildning” som två sidor av demokratiuppdraget sett från Bibliotekslagens paragrafer 

och även ”allsidighet och kvalitet” som någonting som skapar konflikt inom 

demokratibegreppet. Eftersom kunskapsförmedling och kvalitet enligt Beckman 

indikerar krav på vetenskaplig grund i hans arbete som undersöker just facklitteratur och 

fri åsiktsbildning och kanske även allsidighet öppnar för sådant som till och med kan gå 

emot rådande forskningskonsensus och anses skadligt (Beckman, 2020).  

2.2 Fri åsiktsbildning 
Själva begreppet fri åsiktsbildning skrivs ut i Regeringsformen (SFS 1974:151) 1 kap, §1: 

”Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt”. 

I ovan nämnda proposition (2012/13:147) definieras yttrandefriheten som den grund som 

fri åsiktsbildning vilar på.  

Det skrivs också att fri åsiktsbildning i lagtexten innebär att folkbiblioteken ska ha en: 

[N]eutral hållning i förhållande till den information som tillhandahålls och 

även i övrig verksamhet understödjer ett fritt meningsutbyte. (s. 13) 

Vidare uttrycks att verksamheten ska vara fri från censur och andra hindrande åtgärder. 

Att folkbiblioteken behöver beakta Yttrandefrihetsgrundlagen (SFS 1991:1469) är näst 

intill en självklarhet då de är allmänna och offentliga institutioner. Lagen säger i kapitel 

1, §1: 

Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna 

grundlag att […] offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i 

övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst. Yttrandefriheten enligt denna 

grundlag har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och 

allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. I den får inga andra 

begränsningar göras än de som följer av denna grundlag. Lag (2018:1802). 

Åsikter och handlingar som yttras som kan anses vara rasistiska och/eller riktar hot mot 

eller syftar att skapa missaktning för grupp personer baserat på ras, hudfärg, nationellt 

eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet 

eller uttryck, begränsas av lagen om hets mot folkgrupp (Brottsbalk SFS 1962:700, kap 

16, 8§). Alltså går det att tolka de sammantagna lagtexterna som att det enda som är klart 

utanför bibliotekets uppdrag är att tillgängliggöra det som är direkta brottsliga handlingar 

eller eventuellt det som uppviglar till brottsliga handlingar. Dock med reservationen att 

allt som enligt Brottsbalken (SFS 1962:700, kap 16) skulle kunna lagföras som hets mot 

folkgrupp inte kontrolleras genom till exempel polisanmälan. Därför skulle medier och 

även föreläsningar med mera möjligen kunna innehålla hets mot folkgrupp men det 

prövas inte i lagens mening på grund av svårigheter i att ”kolla allt” (Beckman, 2020).  
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Det omvända kan sägas finnas i viss mån med ett antal JO-beslut som har tenderat att 

fälla bibliotek för vägran av inköp och inställda föreläsningar (Beckman, 2020, Reutermo, 

2019).  

Chantal Mouffe (2013) menar att ett av de stora problemen för liberala demokratier är 

just konflikten mellan demokrati och yttrandefrihet och att dessa två hela tiden står i 

motsats till varandra samtidigt som förespråkare för liberala demokratier försöker få dem 

att fungera jämsides. Hon skriver också att det måste finnas polemik för att ett politiskt 

system ska vara levande och utvecklas. Häri ligger ett dilemma för diskursen kring 

folkbibliotek och bibliotekariernas hållning till sitt demokratiuppdrag som både rent 

konkret textuellt och även ideologiskt består av att främja och bevara allas lika värde 

genom demokrati och allas rätt till fri åsiktsbildning. 

 

3. Tidigare forskning 
När det kommer till tidigare forskning har jag valt att dela in materialet i tre kategorier; 

den som hanterar bibliotekariers identitetsbild, den om biblioteksdebatter genom tiderna 

(om än främst 2000-talet) och den som handlar om Nya Tider och Bokmässan specifikt 

men som inte inkluderar biblioteken och bibliotekarier i någon större omfattning. 

Framöver skriver jag generellt om bibliotekarier som är aktiva inom folkbiblioteken 

främst men benämner dem bara som bibliotekarier förutom ifall då andra sorters 

bibliotekarier tas upp. Bok-och biblioteksmässan som den hette vid tiden för materialet 

undersökt kommer härefter att benämnas Bokmässan helt enkelt eftersom det är en 

kortare och enklare titel att skriva. 

De första två kategorierna har många gemensamma nämnare och material i dessa skulle 

eventuellt kunna ställas i respektive motsatta kategori, främst med tanke på att forskning 

kring biblioteksdebatter tenderar att bottna i bibliotekariers föreställningsvärld och 

identitetsbyggande. Jag har dock delat upp materialet delvis efter hur stark fokus som 

legat på att diskutera identitet kontra specifika debatter för att förenkla hanterandet av 

materialet.  

3.1 Bibliotekens/bibliotekariens identitet 
I den tidigare forskningen kring bibliotekarier, och kanske främst folkbibliotekariers 

identitet söker jag se förklaringar till de resonemang som förs i debatten om Nya Tider 

och Bokmässan av de aktörer som hörs i texterna som jag har valt att studera. Jag har tittat 

på hur en eventuell identitet har vuxit fram från 1900-talets början, hur begrepp har 

skapats för att användas inför en samlad ideologi och/eller identitet hos bibliotekarier, 

med fokus på de verksamma på folkbibliotek. 

I sin licentiat-avhandling undersöker Joacim Hansson (1998) grunden för de svenska 

folkbibliotekens politiska identitet. Han analyserar skriftliga källor från perioden 1901 – 

1921 som inom kontexten av folkbibliotekens framväxt under densamma perioden 

behandlar politiskt ställningstagande, riktlinjer eller visioner (1998, s.23f). Hansson pekar 

bland annat på en möjlighet att folkbibliotekens ideologiska identitet på en diskursiv nivå 

påverkas av sättet att tala om dem (Hansson, 1998). Folkbiblioteken saknade den 

ideologiska styrning som vad Hansson kallar de folkliga biblioteken som då fanns hade 

(ex arbetarbibliotek) eftersom folkbiblioteken inte hade moderorganisationer med egna 

politiska ideologier (Hansson, 1998, s.128ff). Detta var en aspekt som när nya 
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samhälleliga institutioner skapades under det tidiga 1900-talet spelade en roll, då det var 

fördelaktigt för staten att befatta sig med folkbiblioteken som varit kommunala än med 

politiska bibliotek. På ytan formades folkbiblioteken efter 1905 om till att bli en 

institution byggd på liberala och socialdemokratiska ideal, baserat på de aktuella politiska 

strömningarna under tiden (Hansson, 1998, s. 130). Hansson påpekar dock att han i sin 

avhandling visar på en mer komplex bild där det inom diskursen formuleras en identitet 

som är mer av ett hopplock från flera parter (Hansson, 1998, s. 130f). Hansson har skapat 

en modell däri de tidiga folkbibliotekens ideologiska identitet kan härledas till 

sockenbiblioteken, och därmed konservativa och liberala ideologier, snarare än 

arbetarbibliotek och studiecirkelsbibliotek med mer för tiden radikala ideologier 

(Hansson, 1998, s.141f). Detta på grund av en slags kompromiss mellan den så kallade 

bildade medelklassen, vars texter var de som agiterade för folkbiblioteken, och de 

makthållande konservativa (Hansson, 1998). Vidare behöll den konservativa makteliten 

viss kontroll över utvecklandet av folkbiblioteken som institutioner eftersom de 

bibliotekskonsulenter som utsågs att övervaka och administrera dem kom från 

universitetsmiljön (Hansson, 1998). Däremot tydliggör Hansson att den diskurs inom 

vilken han har utfört sin studie, har varit koncentrerad till just texter och ideologi och inte 

utförande i verksamheterna som sådana och dessutom att hans arbete har fokuserat på 

folkbibliotekens tidiga liv, huvudsakligen innan det socialdemokratiska 

upplysningsprojektet startades (Hansson, 1998). Om den ideologiska utvecklingen kring 

denna tid skriver Vestheim (1997) och Audunson (1996) och de kopplar samman 

upplysningsprojektet i Danmark med utvecklande av en specifik självbild hos 

folkbiblioteken. Hansson utläser att det eventuellt handlar om att folkbiblioteken som 

institution är så pass formbar och ”känslig” för rådande maktstruktur att det går att 

ifrågasätta ”den autonomi som det är möjligt att tillskriva folkbibliotekens ideologiska 

identitet” (Hansson, 1998, s.143).  

Jochumsens, Hvenegard Rasmussens och Skot-Hansens (2012) modell med fyra fält eller 

rum (four spaces) i biblioteket tar sig inte direkt an bibliotekariers identitetsbild men för 

min del ger det en fördjupad bild av utvecklingen av hur folkbiblioteket och bibliotekarien 

har anpassats för det moderna samhället, varav jag tar upp den och några vidare 

diskussioner kring den under det här kapitlet. Modellen kretsar kring de fyra fälten eller 

rummen: inspiration, lärande, möten och performativt rum. Rummen är i artikeln The 

four spaces – a new model for the public library (2012) där Jochumsen m.fl.  introducerar 

modellen, inte enbart menade som fysiska rum i biblioteksbyggnaden utan också som 

ramverk att diskutera folkbibliotekens utvecklingsförmåga. För min studie anser jag att 

främst tanken om folkbiblioteket som mötesrum har potential att förklara synsätt hos 

bibliotekarier.  

I rapporten Bibliotekarien och professionen – en forskningsstudie (Svensk 

biblioteksförening, 2008) går man igenom den för tiden senaste forskningen som rör 

yrkesrollen och professionen, varav identitet är en stor del.  Bland annat redogörs för 

Anders Øroms sex klassiska identiteter hos bibliotekarier. Ørom utläser dessa identiteter 

bland annat i sin artikel Bibliotekariske identiteter, formidlingsarbejde og 

arbetdsordanisering (1993/2018). Kulturförmedlaridentiteten och 

ämnesspecialistidentiteten är de två som är mest förankrade i en klassisk bildnings- och 

upplysningstradition, där båda fokuserar på mycket god kunskap om berörda samlingar. 

Vad som skiljer dem åt är att kulturförmedlaridentiteten tenderar att fokusera mot generell 
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allmänbildning och etablerat erkända konst- och kulturuttryck, medan 

ämnesspecialistidentiteten snarare handlar om att ha en vetenskaplig allmänbildning och 

i övrigt ha specialistkunskaper (Ørom, 1993/2018, s. 38, Svensk biblioteksförening 2008, 

s. 8). 

Dokumentalistidentiteten, informationsorganisatören och informationsförmedlar-

identiteten har alla en tyngdpunkt mot organisation och teknik. Inom 

dokumentalistidentiteten läggs energin främst på katalogisering, klassificering och 

liknande organisatoriska regelverk (Svensk biblioteksförening, 2008, s.8). Någonting 

som skiljer dokumentalistidentiteten från de flesta andra är uppfattningen, inom 

identiteten, att det ”hantverksmässiga” går före det ”intellektuella” (Ørom, 1993/2018, s. 

39). Informationsorganisatören specialiserar sig på att analysera informationsbehov och 

därefter skapa informationssystem som möjliggör förmedling på bästa sätt. När det 

kommer till informationsförmedlaridentiteten återkommer fokusen på de tekniska 

möjligheterna att tillgodose användarnas informationsbehov, med idag huvudsakligen 

elektroniska lösningar. 

Øroms sista identitet kallas för socialarbetaridentiteten och han skriver att den uppkom 

under 1970-talet i och med stora sociala förändringar (Ørom, 1993/2018, s. 39). 

Huvudsyftet med arbetet för socialarbetaridentiteten är att utgå ifrån brukarnas socialt och 

kulturellt betingade behov, och att i större mån arbeta uppsökande utanför den 

institutionella biblioteksmiljön (Ørum, 1993/2018, s.39, Svensk biblioteksförening 2008, 

s. 8f).  

Svensk biblioteksförening (2008, s.9) tar också upp en sjunde identitet som ska ha 

påvisats av Trine Schreiber – den upplevelseförmedlande identiteten. Som namnet 

indikerar ligger här tyngdvikten vid brukarens upplevelser, och enligt Svensk 

biblioteksförening främst de som använder massmedier. Det indikeras dock att trots att 

dessa sju identiteter kan urskönjas specifikt så visade en studie på att få av 

intervjuobjekten i denna studie ville inordnas under främst kulturförmedlare eller 

informationsförmedlare eftersom de inte ansåg att det ena eller andra kunde förringas 

(Svensk biblioteksförening, 2008, s. 9). 

Liksom vad de flesta texter och uppsatser verkar påvisa är det svårt att hitta en enhetlig 

professionsidentitet, även när man tittar på en specifik inriktning såsom folkbibliotekarie. 

I Folkets bibliotek? Texter i urval 1994-2012 för Joachim Hansson vidare sina 

funderingar kring framväxten av den form av bibliotek som ska tjäna allmänheten 

(Hansson, 2012). Både synen på bibliotekarier och deras uppdrag har varit i förändring 

och kan sägas vara det fortfarande, nu med bland annat ny teknik som möjliggör och 

breddar synen på vad ett folkbibliotek och dess anställda bör och kan ha i sitt uppdrag att 

vara till för allmänheten. Generellt kan sägas att synen på uppdraget främst har glidit från 

en äldre syn på folkbildning där bibliotekarien vet vad som är bäst för användaren, till att 

folkbiblioteken ska ha en roll som möjliggörare för användarnas tankar.  

I sin masteruppsats Censur på bibliotek? En kvalitativ studie av kontroversiella medier 

på folkbibliotek (2019) kommer Victor Reutermo till slutsatsen att bibliotekariers åsikter 

har förändrats, inte bara från flera decennier tillbaka utan sedan början av 2000-talet. 

Reutermos informanter talar kring demokrati, fri åsiktsbildning och urval när det kommer 
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till inköp och gallring. Framför allt när det kommer till kontroversiella medier och med 

bakgrund av flera JO-beslut som togs 2017. Reutermo refererar bland annat till Michael 

Fahlcrantz uppsats Demokrati eller yttrandefrihet, måste vi ibland välja? (2003) när han 

skriver att hans egna resultat skiljer sig från undersökningar gjorda i början av 2000-talet 

och att det delvis kan bero på just den ändrade synen på demokratiuppdraget. Enligt 

Reutermo fick Fahlcrantz blandat resultat kring hur respondenterna ställde sig i fråga om 

rasistiskt och hatiskt innehåll, men åtminstone några av dem ansåg att uppdraget inbegrep 

den äldre synen att bibliotekarierna behövde ta innehållet i beaktande och till exempel 

låta bli att köpa in kontroversiellt material (Reutermo, 2019). I Reutermos uppsats är 

informanterna, som är bibliotekarier som jobbar med inköp, relativt ense om att en av de 

allra viktigaste delarna av demokratiuppdraget är möjliggörandet till fri åsiktsbildning. 

Den delen är definitivt ställd framför att biblioteken i sig på något sätt skulle vara ett ”safe 

space”, trots att en informant tar upp problematiken med att tillåta/köpa in medier med 

till exempel rasistiskt eller nazistiskt innehåll som därmed också kan leda till att utestänga 

de som känner obehag inför detta och inte känner sig välkomna i biblioteksrummet 

(Reutermo, 2019). 

Viktigt att påpeka i Reutermos fall är att han i funderingar kring vidare forskning tar upp 

två faktorer. Vid tiden då intervjuerna utfördes hade en utdragen och omfattande debatt 

pågått om folkbiblioteken och deras uppdrag i förhållande till inköp och gallring, främst 

av kontroversiella medier (Reutermo, 2019). Detta, menar Reutermo kan ha påverkat 

informanternas vilja att med att svara annorlunda än de gjort, återuppliva debatten och 

eventuellt göra sig impopulära. Utöver detta skriver Reutermo om det faktum att 

informanterna alla var i chefsposition och att en större, mer anonymiserad undersökning 

som kunde fånga upp bredare rådande åsiktsbildningar bland personal på biblioteken 

skulle vara fördelaktig (Retuermo, 2019). 

Jockum Beckman (2020) förstärker bilden av bibliotekarien som ser den fria 

åsiktsbildningen som prioriterad, i sin masteruppsats som tidigare nämnts. Även i hans 

studie finns det en konsensus kring att allmänintresset och rätten till fri åsiktsbildning går 

före andra eventuella värderingar. En informant talar om när en kontroversiell bok 

beställdes innan den började bli kritiserad i media. När så besökare ställde sig i kö till 

boken ansågs det inte möjligt att göra någonting annat än att låta den vara kvar. Beckmans 

informanter talar dock i större utsträckning kring att de själva är skeptiska till de böcker 

som används som exempel men att det då har varit viktigt för dem att hålla på en 

professionalitet och åsidosätta egna åsikter (Beckman, 2020).  

3.2 Biblioteksdebatt 
Åse Hedemark utför i sin avhandling Det föreställda folkbiblioteket (2009) en 

diskursanalytisk studie av biblioteksdebatter i svenska medier mellan 1970 och 2006. 

Liksom Hansson (1998) påpekar Hedemark vikten av att se folkbiblioteket i dagens 

samhälle med förståelse för tiden under vilken institutionen utvecklades (Hedemark, 

2009, s.21). Hedemark lyfter fram tre framstående diskurser som har vuxit fram kring 

folkbibliotekens roll i samhället; allaktivitetsdiskursen, den bokliga diskursen och 

informationsförmedlardiskursen (Hedemark, 2009). Allaktivitetsdiskursen växer fram 

under 1970-talet som en motverkan mot den bokliga diskursen som i sin tur betonar vikten 

av att förmedla kvalitativ litteratur som folkbibliotekens huvudsakliga uppgift 
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(Hedemark, 2009). Debattörer, främst på vänsterkanten politiskt, talade under 1970-talet 

för ett folkbibliotek som arbetar uppsökande och med en breddad kulturell verksamhet 

(Hedemark, 2009, s. 50). Detta kan relateras tillbaka till Øroms idealtyp 

socialarbetarenidentiteten (Ørom, 1993/2018). Den bokliga diskursen skulle jag vilja 

mena är den som har starka band tillbaka till det folkbildande idealet från folkbibliotekens 

tidiga era. I den bokliga diskursen ligger tonvikten på förmedlandet av god litteratur till 

allmänheten, och som motvikt mot det som inte anses ha god litterär kvalitet (Hedemark, 

2009). Fostrande och bildande är huvudord i den bokliga diskursen. Efter 1970-talets 

allaktivitetsdiskurs växer enligt Hedemark (2009) informationsförmedlingsdiskursen 

fram under 1980-talet. I Hedemarks avhandling är det denna och den bokliga diskursen 

som främst står mot varandra. Här skiftar fokuset och folkbiblioteket bör, enligt denna 

diskurs, tillhandahålla information till användaren i alla tillgängliga medieformat. 

Lärande och utbildning är en viktig del av diskursen men på ett mindre tvingande vis än 

i den bokliga diskursen, och vad som anses viktigt är kunskap om informationsteknik och 

kunskapsorganisation (Hedemark, 2009).  

När Jenny Johannisson (2012) diskuterar förändringar i kulturpolitik under 2000-talet 

lyfter hon Hedemarks (2009) tre diskurser och påpekar att Kulturrådet i en undersökning 

reproducerar delar av alla tre. I en studie kring vart olika ansvar ska ligga, hos Kungliga 

biblioteket, regionbibliotek, folkbibliotek, eller kanske någon helt annanstans, ser 

Johannisson att Kulturrådet poängterar de lokala folkbibliotekens vikt som de mest 

välbesökta kulturinstitutionerna och i arbete för läsfrämjande och informationsspridning, 

men ser ändock att folkbiblioteken snarare bör lyda under ett utbildningspolitiskt paraply 

än ett kulturpolitiskt. Om än med förslag om samverkan över gränserna (Johannisson, 

2012). Vagheten i vad som faktiskt är folkbibliotekets kärnverksamhet kvarstår. 

Gällande nyare och mer specifika biblioteksdebatter har Evelina Boberg och Ellen 

Lejman (2018) gjort en masteruppsats. Boberg och Lejman (2018) identifierar två 

huvudsakliga teman i debatter som förts mellan 2016 - 2018. Debatterna om stök på 

biblioteken och om inköp och gallring av på något sätt ifrågasatt litteratur (Boberg & 

Lejman, 2018). I studien kommer Boberg och Lejman (2018) till slutsatsen att det har 

skapats en hegemoni kring folkbiblioteket som institution som debattörerna inte kan eller 

vill tala illa om. Det har blivit allmänt vedertaget att folkbiblioteket är någonting gott som 

verkar för ett demokratiskt samhälle. Därför är det individerna, bibliotekarierna som får 

kritik i stället (Boberg & Lejman, 2018).  

”I Debatten om inköp och Debatten om stök användes biblioteket som symbol 

för något som måste bevaras, värnas och skyddas mot ett större hot. Det ledde 

till ett idealiserande kring vad folkbiblioteket är och borde vara.” (Boberg & 

Lejman, 2018, s. 84) 

Samtidigt utlästes bibliotekarien som ett hot inifrån när fri åsiktsbildning var en del av 

diskursen från debattörer utifrån biblioteksvärlden (Boberg & Lejman, 2018).  Boberg 

och Lejman (2018) ser också tecken på att debatterna de har undersökt allt som oftast 

snabbt går från att handla om folkbiblioteken som ska vara till för alla i samhället till 

någonting annat, biblioteksdebatterna blir täckmantlar för att tala om uppfattade 

samhällsproblem som invandring, rasism eller brist på yttrandefrihet. 
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I kandidatuppsatsen ”Biblioteken kan inte hålla på och rensa ut” En diskursanalys av 

Tintindebatten (2013) skriver Maria Simonsson om debatten som uppstod kring de 

tecknade seriealbumen om Tintin av Hergé och de bilder som ansågs opassande på 

Kulturhuset i Stockholm 2012. Simonsson utläser två huvudsakliga diskurser i sin studie 

som hon kallar informationsfrihetsdiskursen och urvalsdiskursen. Hon identifierar också 

element som ”yttrandefrihet” och ”censur” som viktiga nodalpunkter inom en 

diskursanalys. De två huvuddiskurserna flyter lätt ihop och i flera instanser innehåller de 

analyserade texterna moment från båda diskurser, men eftersom elementens innehåll 

skiljer sig mellan två grupperingar blir det inte någon dialog utan båda talar för den andres 

döva öron (Simonsson, 2013). 

Lars Bitling och Carl Holmudd (2015) gör också en diskursanalytisk studie gällande 

debatter mellan 2012 och 2015 som handlar om urval och inköp på bibliotek. De lyfter 

tre olika diskurser i sitt material. Den frihetliga, den professionella och den reflexiva 

diskursen. I den frihetliga diskursen lägger Bilting och Holmudd (2015) de texter som 

sätter informationsfrihet och efterfrågan från användare i främsta rummet. Fokus ligger 

alltså på att så mycket tillgänglig information som möjligt ska kunna tillhandahållas av 

biblioteket. Den professionella diskursen försöker i stället främst se till policydokument 

och yrkeskompetens som ledstjärnor i urvalsarbetet. Bilting och Holmudd (2015) plockar 

bland annat tecken som kompetens, profession och principfasthet i sin analys av den 

professionella diskursen. I den sista diskursen, den reflexiva, lyfts däremot tecken såsom 

”gråskalor”, ”balansakt” och ”lyhördhet”. En till synes mjukare vokabulär där 

bibliotekets roll återigen blir en av ansvar för vad användarna utsätts för (Bilting & 

Holmudd, 2015).  

Åsa Söderlind och Gullvor Elf (2014) kartlägger läget med mediestrategiskt arbete på 

svenska bibliotek i rapporten Vi arbetar i medborgarnas tjänst. Med hjälp av intervjuer 

och genomgång av de nedskrivna mediestrategiska dokument som olika bibliotek i landet 

har tillfört har Söderlind och Elf haft som syfte att bland annat bidra till debatten och med 

kunskap om bibliotekens praktiska arbete med, och syn på sina uppdrag. I studien blir det 

tydligt att frågan om demokrati, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter är ständigt 

närvarande i bibliotekens mediestrategier. 

Det tydligaste dilemmat i studien handlar om konflikten mellan viljan och 

målet om en så vid ram som möjligt för vad som förvärvas, en 

informationsfrihet med vidast möjliga gränser och målet om att verka 

inkluderande och för mångfald på det egna biblioteket.[…] [P]rincipen om 

biblioteket som en arena där man skall kunna ta del av allt material för att 

själv bilda sig en uppfattning, och ställningstagandet att säga nej till 

material som bedöms som främlingsfientligt eller diskriminerande till 

förmån för ett bibliotek där sådant material inte tillhandahålls utifrån 

tanken om bibliotekets demokratiska uppdrag. (Söderlind & Elf, 2014, s.11) 

Trots att denna, likt de flesta andra arbeten jag nämner och har nämnt främst ser till 

medieinköp och urval och därför inte är direkt är relaterat till vad jag undersöker i den 

här uppsatsen ser jag det som endemiskt till resonemang kring bibliotekens uppdrag även 

i sin helhet. Söderlind och Elf (2014) ställer frågan om huruvida biblioteken och 

bibliotekarierna använder sig av ett positivt urval eller motsatsen. Alltså, i urval av inköp 
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är det bibliotekens mål att aktivt säga ja till det de köper in eller nej till det som inte köps 

in, ska det främst handla om ”frihet till” eller ”frihet från”. Det blir tydligt att det i 

biblioteksdebatter ofta blir en fråga om frihet mot ansvar. 

3.3 Nya Tider och Bokmässan 
Carl Tullgrens (2017) uppsats Nya Tider, begagnade diskurser – en kritisk diskursanalys 

av Nya Tider kring Bokmässan 2016 undersöker hur Nya Tider själva valt att skriva om 

turerna och hur de framställt sig själva och deras ”motståndare”. Tullgren lyfte i sin 

slutsats tre diskurser som blev tydliga; den om yttrandefrihet och att ”oliktänkande” som 

Nya Tider drabbades av inskränkningar på den, den om att deras meningsmotståndare 

kunde anses vara vänster(extremister), och den om att Nya Tider gick segrande ur striden. 

Vidare har dessa tre diskurser gemensamt att Nya Tider är sanningssägare och andra 

parter försöker tysta dem (Tullgren, 2017).  

Rebecca Dannerhäll (2017) skriver i sin kandidatuppsats Ett symboliskt krig? 

Yttrandefrihet och moraliskt ansvar på bokmarknaden omkring mediernas reaktioner på 

bland annat Nya Tiders närvaro på Bokmässan och hur de kan ses lägga ett ansvar på 

företag inom bokbranschen för att handla ”rätt” i frågor om yttrandefrihet och försvar av 

de mänskliga rättigheterna. Samtidigt sammanfattar Dannerhäll (2017) med att påpeka att 

inget konkret eller enhälligt svar kan ges på vad detta ansvar innebär eller är. Uppsatsen 

lägger vikt vid bokbranschens ansvar och friheter och kan därför ses som en annan part i 

debatten som pågick, även om den här uttrycks genom ytterligare en part – journalisterna. 

Ett av mina mål med den här analysen är att lyfta fram ett slags komplement till de röster 

som syntes och hördes i dags- och kvällstidningar i samband med Nya Tiders närvaro på 

Bokmässan, bibliotekariers röster, eftersom det är en viktig mötesplats för landets 

bibliotekarier (och även lärare) utöver bokbranschen.  

I kandidatuppsatsen Yttrandefrihet eller inte? En analys av svensk medias debatt om Nya 

Tiders deltagande inför Bokmässan 2016, som är skriven av Cecilia Cedlöf (2017) 

konstaterar författaren att trots att begreppet yttrandefrihet har en flytande innebörd som 

lätt tolkas olika av olika individer så uppvisar majoriteten av de tidningsartiklar hon 

analyserade ett synsätt som inkluderade Nya Tiders rätt att delta i Bokmässan. Cedlöf 

(2017) använde enbart fyra artiklar och jag kan inte utläsa hur detta urval har gjorts, men 

Cedlöf menar att hon efter gjord analys tycker sig ”kunna utläsa att synen på vad 

yttrandefrihet innebär och var gränsen går skiljer sig i svensk media” (Cedlöf, 2017, s. 

30).  

Axel Rydén (2017) skrev kandidatuppsatsen Yttrandefrihetens riddare – 

Nyhetsvärderingar och nyhetsurval i samband med nazistdemonstrationerna i Göteborg 

2017 där han har intervjuat nyhetschefer kring deras val av rubriksättning och fokus 2017 

när Bokmässan sammanföll med NMR:s demonstration och som skapade stora rubriker 

trots att den faktiska demonstrationen blev misslyckad och hade mångt färre deltagare än 

förutspått. Detta kan sättas i samband med den stora uppmärksamhet som hela frågan fick 

i media. Rydén drar slutsatsen att det är en balansgång för chefredaktörer att låta sina 

journalister rapportera kring relevanta händelser samtidigt som de vill undvika att bli 

megafoner åt högerextrema krafter. 

De ovan beskrivna texterna hanterar olika perspektiv av debatten kring Nya Tiders 

närvaro på Bokmässan, och i viss mån den demonstration som Nationella 

Motståndsrörelsen planerade att ha i samband med Bokmässan. Dannerhäll (2017) och 

Cedlöf (2017) har (ur olika vinklar) skrivit det som kan sägas var mest framstående för 
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allmänheten, debatter som pågick i dags-och kvällstidningar. Det var i just denna debatt 

jag saknade röster från bibliotekssfären och gav mig syftet till den här uppsatsen.  

 

4. Teori och metod 
I kapitlet presenteras diskursanalys som både teori och metod utefter hur det används i 

denna uppsats. En redogörelse ges också för det empiriska material som använts i 

uppsatsen och dess avgränsning och genomförande.  

4.1 Diskursanalys 
Som utgångspunkt för den här studien kommer jag att använda mig av diskursanalys både 

som teoribildning och metod. Diskursanalys som metod är inte enhetlig med tydliga 

ramar för hur en analys bör göras utan behöver generellt anpassas i stort efter det material 

som analyseras och de frågeställningar som finns (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

Gränsen mellan teori och metod är också otydlig när det kommer till diskursanalys, vilket 

har gjort det svårt att tydligt definiera vad som är teori och vad som är metod. Jag kommer 

därför först gå igenom de viktiga elementen från de olika inriktningarna inom 

diskursanalys som jag tolkar är grunden för teorin.  

Diskursanalys ingår i det bredare synsättet socialkonstruktionism, som bygger på att all 

kunskap och hur vi ser på världen är konstruktioner som vi har skapat genom social 

interaktion (Burr, 2003). Genom språk konstruerar vi en gemensam uppfattning av 

världen och sådant som vi tar för sanningar. Därmed skapas diskurser inom vilka det finns 

strukturer och normer för språkanvändningen (Burr, 2003). Ett annat sätt att beskriva 

begreppet diskurs är som ”ett bestämt sätt att tala om eller förstå världen (eller ett utsnitt 

av världen)” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.7). Genom att analysera text, till 

exempel genom diskursanalys, kan vi studera allt från människors föreställningar om 

samhället, relationer mellan grupper (och hur text kan förändra dessa) till hur identiteter 

skapas och upprätthålls. Normer skapas inom diskurser och påverkar vad som anses 

acceptabelt att yttra beroende på tid och plats och vilken diskurs vi befinner oss inom 
(Boréus, 2011). Denna syn på våra föreställningar som någonting mer än speglingar av 

en verklighet, och istället språket och språkbruk som producenter och organisatörer av en 

social verklighet, särskiljer diskursanalysen från till exempel idéanalysen och andra 

textanalyser. Tonvikten på språkets konstruktioner och kontext (Bergström & Boréus, 

2012) var avgörande i valet av analysmetod.  

Diskursanalys är […] ett studium av samhällsfenomen där språket står i 

fokus. Oavsett inriktning av diskursanalys har den ett alldeles bestämt sätt 

att se på språk och språkanvändning. Språket återger inte verkligheten 

direkt och på ett enkelt sätt utan bidrar till att forma den. (Bergström & 

Boréus, 2012, s. 354) 

Diskursanalysen har tre huvudsakliga inriktningar som kan sägas representeras av 

Foucault, Laclau och Mouffe, och Fairclough, respektive. Eftersom inriktningarna trots 

allt flyter samman i många sammanhang har jag valt att i den här studien använda mig av 

delar från alla tre, dock med större fokus på begrepp från Foucault och Laclau och 

Mouffe. Jag har använt mig av dess begrepp som verktyg i arbetet att analysera 

undersökningsmaterialet, för att slutligen peka på de mer konkreta metoderna från kritisk 

diskursanalys och Fairclough för att strukturera upp arbetet. 
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Foucault 
Foucault menade att vi skapar diskurser för att beskriva olika delar av världen och genom 

att sedan studera dem försöker vi tolka och förstå världen (Foucault, 1993). I sitt arbete 

med diskursanalys la Foucault stor vikt vid makt, kunskap och utestängningssystem. För 

Foucault handlade inte begreppet makt om någonting som borde ses tillhöra enskilda 

personer eller ens särskilda positioner i samhället (Foucault, 1980). Makten är någonting 

positivt som producerar kunskap. Den utvecklas i relation mellan människor och genom 

den kunskap som skapar möjligheter och begränsningar (Skouvig, 2008). Varje samhälle 

eller sammanhang har sin syn på vad sanning är och vad som godkänns som kunskap. 

Och eftersom det är inom diskurser kunskap produceras blir de diskurser som är störst i 

det specifika samhälle eller sammanhang där de befinner sig, de som anses ha producerat 

den mest trovärdiga kunskapen. Att genom diskursanalys plocka isär en specifik diskurs 

går det att studera hur sanning och kunskap skapas inom diskurser och maktordningar 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Foucault menade att maktkomponenten i 

skapandet av diskurser också skapar kontroll av människor och utestängningsmekanismer 

(Bergström & Boréus, 2012). Utestängningsmekanismer blir till i en diskurs när 

uppdelning sker mellan rätt och fel, bra och dåligt, sjukt och inte sjukt. Ett av de verk som 

Foucault är främst känd för är Vansinnets historia (2010) där han till exempel undersöker 

benämningar och där diskurser blir påtagliga i form av den makt vissa ord eller 

benämningar har innehaft vid olika tillfällen i vår historia. I debatten om Nya Tider och 

Bokmässan kan man se exempel på utestängningsmekanismer i ordval som ”mörker”, 

”extremism”, ”nazism” och ”odemokratisk” bland andra. Jag kommer vidare i 

analysdelen diskutera kring det som inte skrivs ut, som tolkat från Foucaults tankar kring 

utestängningsmekanismer. 

Foucault diskuterade tre olika beroendeförhållanden inom och mellan diskurser, varav ett 

av dem ”intradiskursiva beroendeförhållanden” kan vara av visst intresse att ta upp i och 

med den här studiens bakgrund. I sig är materialet jag använder komprimerat och sker 

under en kort tidsperiod (ca ett år) men jag menar att diskursen trots det starkt präglas av 

den längre historiska förändringen i diskurser kring folkbildning, bibliotek, 

bibliotekariens identitet som profession och eller yrkesutövare och demokrati. Dessa kan 

ses delvis genom Foucaults arkeologiska angreppssätt kring hur makt och subjekt 

förändras över tid inom en diskurs (Bergström & Boréus, 2012). 

Laclau och Mouffe 
En distinkt skillnad mellan Foucaults och Laclau och Mouffes syn är att medan Foucault 

ser till enhet och koherens inom diskurser utgår Laclau och Mouffe i större utsträckning 

från den lingvistiska nivån, alltså undersöker språket och ”the logic of signs” (Bergström 

& Boréus, 2012). En annan avsevärd skillnad är att Laclau och Mouffe anser att alla 

sociala fenomen, vare sig de är språkliga eller inte, ingår i den diskursiva helheten. Så till 

skillnad från Foucault, och även Fairclough, beskriver Laclau och Mouffe inte samma 

strikta hållning till tvingande och det gemensamma som finns i en diskurs (Bergström & 

Boréus, 2012). Här är det också tydligt att Laclau och Mouffe breddar diskursbegreppet 

från Foucaults, där de ovan nämnda beroendeförhållandena spelar in. Jag vill behålla 

framför allt begreppet med intradiskursiva beroendeförhållanden för att beskriva 

bakgrunden till diskursen i materialet men också se diskursbegreppet i Laclau och 

Mouffes vidare synsätt där alla sociala praktiker ändå är diskurser. 

I Laclau och Mouffes angreppssätt gällande diskursteori pågår det hela tiden ”diskursiva 

kamper”, vilket kan tolkas som att diskurser ständigt är föränderliga och språket instabilt 
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(Winter, Phillips, 1999). Laclau och Mouffes definition av begreppet diskurs gör att 

externdiskursiva faktorer som kan påverka försvinner.  

Jag kommer att använda mig av ett antal begrepp som Laclau och Mouffe har tagit fram 

för att beskriva vad som kan pågå i en diskurs. Nedan beskriver jag några av de begrepp 

jag tänker använda i min analys vidare.  

Tecken 

Tecken benämns inom diskursanalysen som en sammansättning av en beteckning eller ett 

uttryck och innehållet. Beteckningen är det skrivna eller uttalade ordet och uttrycket är 

betydelsen av beteckningen och tillsammans skapar de alltså ett tecken. Ett teckens 

betydelse eller innebörd svävar alltid i någon form av osäkerhet enligt Laclau och Mouffe 

och genom att undersöka språket genom diskursanalys dämpas tecknets tvetydighet. 

Däremot fortsätter stabiliteten hos ett teckens betydelse att hotas av att betydelsen är rörlig 

och därmed ständigt kan förändras (Bergström & Boréus, 2012). 

Element och flytande signifikanter 

Tecken som är utsatta för diskursiv kamp, alltså vad betydelsen av tecknet verkligen är, 

kallas för element. Om element inom en diskurs är särskilt svåra att enhälligt benämna 

kan de kallas flytande signifikanter eller tomma signifikanter (Bergström & Boréus, 

2012). ’Demokrati’ är ett element som kan anses som en flytande signifikant eftersom 

tolkningen av betydelsen är omstridd inom den aktuella diskursen.  

Efter fastställande av element inom en diskurs utesluts också övriga tecken och betydelser 

från diskursen. Därefter finns det en distinktion av vad som befinner sig utanför och 

innanför den specifika diskursens gränser, men det betyder däremot inte att glidningar 

inte kan förekomma och tecken kan förflytta sig ut ur diskursen (och därmed hamna i ett 

diskursivt fält) eller beredas plats inom diskursen trots att de inte har varit en del av den 

tidigare (Bergström & Boréus, 2012). 

Nodalpunkt och ekvivalenskedjor 

Noden är ett tecken runt vilka de andra kan sägas kretsa kring, eller ha en relation till 

åtminstone. En nodalpunkt centrerar och fixerar diskursen och utan den kan man säga att 

ingen diskurs skulle kunna uppstå. En nodalpunkt för denna diskurs är ”demokrati”.  

Ekvivalenskedjor skapas genom att tecken ges sin diskursiva betydelse i relation till ett 

system av distinktioner av andra tecken inom samma diskurs (Bergström & Boréus, 

2012). En ekvivalenskedja beskrivs kortfattat som sättets vissa tecken är kopplade till 

varandra. I diskursen kring Nya Tider och Bokmässan kan vi bland annat hitta tecken 

med positiva funktioner, som ’yttrandefrihet’ och ’demokrati’ och tecken med negativa 

funktioner, som ’högerextremism’ och ’hot mot demokratin’.  

Subjektpositioner och identitet 

Foucault uttryckte att alla människor är skapade inom och av diskurser, att vi ser världen 

och tänker genom diskurser. Vi som subjekt skapade genom diskurser faller sedan in 

under olika positioneringar i olika diskurser. Åter igen är Foucaults begreppsbeskrivning 

en som begränsar och ger ett subjekt inom en diskurs´ förhållningsregler som inte går att 

ignorera (Winter Jörgensen & Phillips, 2000). Subjektpositionerna kan därför inte agera 

som individer, men diskurserna talar genom individer som har skapats till att bli subjekt.  
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Laclau och Mouffe radikaliserar återigen begreppet och menar att en enda position inte 

är möjlig, och en individ innehar alltid flera olika subjektpositioner. En individs innehav 

av olika subjektpositioner skapar olika handlingsutrymmen inom en diskurs. Samtidigt 

skapas konflikt när subjektet positioneras av flera och motstridiga diskurser (Bergström 

& Boréus, 2012, Winter Jørgensen & Phillips, 2000). 

Boréus (2011, s. 139) beskriver att subjekposition kan avses ”det utrymme som 

människor kategoriserade på olika sätt ges för sitt agerande”. Människor framställs, 

antingen framställer de sig själva eller blir framställda av någon annan som inte räknar 

sig själv inom den givna kategorin. Vidare kan vi se till relationer mellan 

subjektpositioner och härigenom kan maktförhållanden också framträda. 

Antagonism 

Ur marxismen kommer begreppet antagonism som på ytterligare ett tydligt sätt visar 

skillnaden mellan Focualt och Laclau och Mouffe. Det som i sin tur skiljer Laclau och 

Mouffe från den traditionella marxismens beskrivning av konflikt och antagonism är att 

Laclau och Mouffe inte fokuserar konflikten till ekonomiska förhållanden utan snarare 

språkliga (Bergström och Boréus, 2012). Därmed går Laclau och Mouffe emot den äldre 

marxismens traditioner genom att se identiteter som någonting rörligt i stället för 

någonting beständigt, såsom den äldre marxismens syn på klass och identitet som orörligt 

(Bergström och Boréus, 2012). Det är antagonismen i en diskurs som skapar kampen om 

begreppen och är grunden för ovan begrepp som element och flytande signifikant. Det är 

också antagonismen och vad Laclau kallar rubbning (dislocation) som påverkar vår syn 

på identitet som konstruerat och instabilt (Bergström & Boréus, 2012). Rubbing är ett 

begrepp som jag däremot inte kommer att fördjupa mig i för det här arbetet. Jag finner 

det fullgott att beskriva antagonismen som grunden för det omöjliga i att en grupp 

individer kan uppnå en stabil identitet (Bergström & Boréus, 2012). 

Fairclough och kritisk diskursanalys 
Den inriktning som Fairclough får representera sägs beskrivas bäst som en skild från de 

andra två inom diskursanalys. Den kallas kritisk diskursanalys (CDA förkortat) och har 

anknytning till en samhällskritisk tradition (Bergström & Boréus, 2012). Kritisk 

diskursanalys gör en klar skillnad mellan en ”verklig” värld och en ”empirisk” och går 

alltså tvärtemot Laclau och Mouffes beskrivning av allt som en del av diskurs (Bergström 

& Boréus, 2012). En annan skillnad, och det verktyg jag främst tänker använda mig av 

från kritisk diskursanalys, är fokus som ligger på att analysera lingvistiken. Materialet 

som studeras, studeras på ett textuellt språkligt plan. Under 4.4 Genomförande tar jag 

vidare upp hur jag i genomförandet använde mig av den kritiska diskursanalysens 

verktyg. 

4.3 Material och urval 
Jag valde att fokusera analysen till texter skrivna i Biblioteksbladet enbart. Alternativet 

fanns att också titta på texter från Bibliotek i samhället som är en socialistisk 

biblioteksförening med en egen medlemstidning kallad bis. Detta valdes bort då det fanns 

för få texter i bis för en jämförande analys. Andra tidskrifter som vänder sig till bibliotek 

och bibliotekspersonal bland annat, såsom noll27 undersöktes också för eventuell analys 

men hade för få betydande texter. 

Bokmässan och Nya Tider diskuterades livligt på mailinglistan BIBLIST under de 

aktuella perioderna. Dessa inlägg skulle kunna ge en djupare inblick i bibliotekariernas 



 

18 
 

självbild (som aktivister eller inte exempelvis) och inläggen är av naturliga skäl mindre 

redigerade och kanske därför kan anses som mer ”äkta” än artiklar, men jag har valt att 

utesluta dessa för att få ett hanterbart antal texter i analysen. 

Det empiriska materialet är taget från tidskriften Biblioteksbladet (BBL). BBL är en 

tidskrift som har funnits sedan 1916 och är Svensk biblioteksförenings medlemstidning. 

1915 bildades Sveriges Allmänna Biblioteksförening (SAB) och år 2000 gick SAB ihop 

med Svenska Bibliotekarieförbundet för att bilda Svensk biblioteksförening. I och med 

sammanslagningen gick BBL från att huvudsakligen – men inte exklusivt – rapportera 

och skriva om folkbiblioteken till att även inkludera forskningsbiblioteken (Rabe, 2015). 

Redan i slutet av 1990-talet började man en övergång från ”ren medlemstidskrift till en 

fristående tidskrift som journalistiskt skulle granska biblioteksbranschen, även ur en 

kritisk synvinkel” (Rabe, s. 159, 2015). 

I dag är Svensk biblioteksförening en ideell organisation med både enskilda 

bibliotekarier, bibliotek och andra organisationer som medlemmar. Enligt Svensk 

biblioteksförenings hemsida har man ca 3300 medlemmar varav dryga 2800 är individer 

och resterande institutioner. I Svensk biblioteksförenings stadgar står det att man bland 

annat har som uppgift att: 

• Verka för att den svenska bibliotekslagen tillämpas och främja dess utveckling 

• Tydliggöra bibliotekens roll i den demokratiska processen och värna 

yttrandefriheten 

• Skapa opinion för att sprida kunskap om svenskt biblioteksväsende 

• Stimulera debatt och erfarenhetsutbyte inom biblioteks- och informationsområdet 

Biblioteksbladet ”ska kritiskt granska såväl föreningens alla led som andra beslutsfattare 

som har betydelse för medlemmarna och bibliotekens verksamhet. Tidningen har en fri 

och självständig ställning och bedrivs med tryckfrihetsförordningen som grund” 

(Biblioteksbladet, 2020) skriver man under Om oss på hemsidan. Årligen kommer 

tidskriften i åtta nummer och nuvarande chefredaktör är Thord Eriksson.  

Materialet består av ledare, artiklar och debattinlägg från tre nummer av BBL (nr 7, 2016, 

nr 2, 2017 och nr 6 2017). Det är i samband med dessa nummer som texter angående Nya 

tider och Bokmässan har publicerats. Urvalet av texter gjordes med hjälp av 

kategorisering av texterna i de aktuella tidningsnumren. Texter som på ett eller annat sätt 

nämner konflikten med Nya Tider på Bokmässan plockades först ut och delades in efter 

huruvida de var argumenterande eller informativa texter. Även texter i dessa nummer som 

också handlade om demokrati och yttrandefrihet plockades ut och delades in liksom de 

förra. Detta resulterade i 20 texter av varierande längd, mellan cirka 60 ord till tre-fyra 

sidor. Senare plockades 5 texter bort eftersom deras relevans för frågeställningar inte var 

tillräckligt hög. Kvar fanns då 15 texter. Dessa 15 texter kan delas in i två kategorier: de 

som är faktiska partsinlagor med argument för eller emot en bojkott av Bokmässan på 

grund av Nya tiders närvaro och de som tar upp och diskuterar turerna kring Bokmässan 

och Nya tider i ett något vidare sammanhang.   

Biblioteksbladets nummer 6, 2016 utkom den 20 september det året, två dagar före årets 

bokmässa startade och föregående nummer (5) utkom den 22 juni, alltså innan Svensk 

bokhandels inledande artikel om Nya Tiders närvaro. Eftersom Biblioteksbladet inte är 

en tidning som utkommer varje vecka eller ens varje månad kan det vara förståeligt att 

väldigt lite utrymmer ges åt den specifika debatten kring Nya Tider och Bokmässan i nr 
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6, 2016. Dock sätts i text 9, som är chefredaktörens förord och alltså den första texten i 

numret, Nya Tiders närvaro i den större bilden av att hoten mot yttrandefrihet i Sverige 

till synes kommer från högerextremistiska och främlingsfientliga håll. Det görs också 

tydligt i och med att numrets, sedan innan debatten om Nya Tider, tema är ”När 

demokratin utmanas”. Samtidigt innehåller numret en lång debattartikel (två helsidor) där 

turerna kring mässan tas upp. 3 av texterna tar ställning för en bojkott (text 5, text 10 och 

text 15). Likvärdigt är det 3 texter som aktivt argumenterar mot en bojkott (text 8, text 9 

och text 14). Resten av texterna tar inte explicit ställning i just bojkottsfrågan. 

4.4 Genomförande 
I och med urvalet av texter hade jag gjort snabba genomläsningar ett antal gånger och i 

stort valt de texter där Nya tider nämndes. Efter urvalet gjorde jag först ytterligare en 

läsning av texterna där jag följde den kritiska diskursanalysens metoder och räknade ord, 

framför allt de som jag tyckte framträdde som drivande i diskursen och kunde ges 

beteckningar av nodalpunkter (demokrati, yttrandefrihet), flytande signifikanter eller 

delar i ekvivalenskedjor. De ord och begrepp som plockades ut var bland annat sådana 

som enligt ovan skrivits ofta i texterna och som inom frågeställningarnas ramar givits 

någon form av värde i diskursen. Vidare valdes ord ut som tillförde konflikt och 

antagonism, som var värdeladdade i sig själva och som troligen använts för att skapa en 

stämning åt ena eller andra hållet. Exempel är ”mod” och ”farlig”.  

Sedan plockade jag ut de texter som uttryckte tydliga åsikter i polariseringen bojkotta 

eller inte, och undersökte närmre språkanvändningen i jämförelse. Jag använde delvis de 

resterande texterna som bakgrund för konstruktionen av diskursen som helhet. Under hela 

analysen hade jag alla tre inriktningar av diskursanalys i åtanke vid olika delar och har 

som tidigare nämnt försökt anpassa bruket av de olika inriktningarna utefter 

frågeställningarna och texternas natur. Med detta ämnade jag fortsätta arbetet med att 

skapa ett slags ramverk för hur begreppen demokrati och yttrandefrihet/fri åsiktsbildning 

konstruerade diskursen och språket i den. Här ville jag sätta tillbaka de tidigare 

utplockade elementen i kontext och undersöka den diskursiva kampen om dess betydelse.  

Vidare sökte jag efter vilka positioner som hade intagits av de vars röster görs hörda 

genom texterna. De grupperingar och/eller individer som talade eller blev talade om var 

främst journalister (på Biblioteksbladet), bibliotekspersonal som antingen skrev själva 

eller genom intervjuer framställdes i artiklar, allmänheten och gruppen av individer som 

ansågs vara högerextrema, rasistiska och/eller invandringskritiska. Eftersom målet främst 

är att analysera den interna debatten la jag fokus på bibliotekspersonalen och sedan på 

journalisterna då de skrivit för en branschtidning som är en del av bibliotekssfären. Jag 

kommer i korthet gå igenom även de andra subjektpositionerna under 4.3 för att 

undersöka föreställningen av bibliotekariens uppdrag även utifrån. För att svara på mina 

frågeställningar, kanske främst den om subjektpositionerna i det här fallet, gick jag 

tillbaka till den tidigare forskningen för att se tendenser i skapande av identitet och 

idealtyper som kunde appliceras på mina identifierade positioner i den specifika 

diskursen. Bibliotekariepositionen följde till exempel till stora delar rörelsen genom 

historien såsom Hansson (1998) beskrivit den, mycket förenklat, från en utbildande till 

en tillgängliggörande karaktär. Mellan individerna bibliotekarier syns dock klara 

skillnader i hur begreppet öppenhet och demokrati ska tolkas och verkställas. Detta lyfter 

jag under analysdelen. Den delvis invigda journalisten tenderade att hålla en mer 

idealiserad bild av demokratiuppdraget och jag läser subjektpositionen ur den rörliga 
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varianten från Laclau och Mouffe, där journalisten i högre grad för in andra positioner i 

diskursen. 

4.5 Kritik och etik 
Det finns kritik som har framförts specifikt angående alla tre diskursanalytiska 

inriktningar men också sådan kritik som är övergripande. Bland annat har det riktats kritik 

mot Foucaults sätt att se på makt som någonting så brett att makt kan ses som ”allt” och 

då finns det ingen poäng med det. En motfråga till om makt finns överallt kan ställas som: 

existerar tillstånd utan makt?” (Bergström & Boréus, 2012, s.400). En kritik som riktas 

mot diskursanalys brett men framför allt mot Laclau och Mouffes mer radikala typ av 

analys menar att identitetsfrågor blir idealistiska om man utesluter den materiella nivån, 

såsom Laclau och Mouffe föreslår (Bergström & Boréus, 2012). Diskursanalysens 

förespråkare menar dock att man inte förnekar att det existerar en verklighet utanför 

diskurserna men att det som befinner sig utanför dem är ”dött” och inte meningsskapande 

(Bergström & Boréus, 2012).  

Diskursanalys får som verktyg inom vetenskapen problem när det kommer till 

reliabilitetsfrågan. Den öppna syn som diskursanalysen har på analysverktygen kan 

drabba intersubjektiviteten. Bristen på transparens eller förståelse för och tolkning av 

analysverktygen gör studier som baseras på diskursanalys svårreplikerade och kan tyckas 

subjektiva utefter den enskilda forskaren, om de gjorda tolkningarna inte är motiverade. 

Jag är medveten om de här betänkligheterna och speciellt frågan om reliabilitet. För att 

motverka problemen försöker jag motivera min analys utifrån mina tolkningar av 

analysverktygen tydligt och noggrant efter den förmåga jag har, även betänkt studiens 

omfattning och nivå. 

Jag gjorde också ett etiskt betänkande kring de medverkande och samtyckeskravet och 

informationskravet. De som skriver eller porträtteras på något vis i texterna har inte 

informerats eller givits möjligheten att ge sitt samtycke till den här studien. Dock är min 

slutsats att texterna jag analyserar har tryckts och är offentligt material som det finns 

enkelt tillgång till för allmänheten via Biblioteksbladets hemsida. Vidare analyserar jag 

inte individerna utan språket och diskursen som sådan. I den mån jag analyserar 

subjektpositionerna återgår jag till Foucaults synsätt att det inte är personerna som är 

viktiga här utan vilka positioner som intas.  

 

5. Analys 
I relation till frågeställningarna och vad jag har läst ut i min analys har jag sett följande: 

folkbibliotekariens roll och uppdrag i ett demokratiskt samhälle befinner sig här i en 

diskursiv kamp där, förenklat, lag står mot känslor. Som sagt är detta påstående förenklat 

och jag utvecklar vidare i 5.1 Lag och känsla. Vidare pågår en annan kamp om relevans 

kring begreppen demokrati och yttrandefrihet. Jag ser demokrati som nodalpunkten, men 

på grund av osäkerheten i begreppets innebörd blir frågan vikten av relationen till 

yttrandefrihet, alternativt andra begrepp som mänskliga rättigheter. Detta undersöker jag 

i 5.2 Demokrati och yttrandefrihet. Häri tar jag också fram två antagonistiska diskurser 

inom den större som jag kallar yttrandefrihetsdiskursen och mänskliga 

rättigheterdiskursen.  Slutligen har jag försökt plocka ut vilka subjekpositioner som kan 

finnas i diskursen och diskutera hur de framträder och påverkar eller säger någonting om 
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bibliotekarierollen i 5.3 Subjektpositioner. Ur de positioner som träder fram och med 

ursprung i Øroms idealtyper finner jag två identiteter hos bibliotekarierna i ett snävare 

sammanhang än Ørom; tillgängliggöraren och beskyddaren. 

I närläsning av de utvalda texterna framkom demokratibegreppet som en mycket stark 

nodalpunkt. Begreppets innebörd ifrågasätts inte uttalat men det blir tydligt i min analys 

att det är ett omstritt begrepp, en flytande signifikant. Under kapitel 2 beskrev jag möjliga 

definitioner av demokratibegreppet. Huruvida det finns intresse bland 

meningsmotståndarna i diskursen att skapa hegemoni kring begreppet eller ej är otydligt.  

5.1 Lag och känsla 
Diskursen som den utkristalliseras i analys i texterna kan förenklat sägas delas in i 

argument om att följa lagen eller sina känslor. För att fördjupa diskussionen kan dock 

sägas att aktörer som uttalar sig negativt i ställning till Nya Tider och mot rasism i stort 

också lutar sig mot lag och offentliga policydokument, och liknande diskussionen om 

demokrati och yttrandefrihet kanske det snarare rör sig om tolkningsfrågor. 

Bibliotekslagen används flitigt i texterna och det är ett tecken som jag läser som ett 

moment, alltså inte omstritt som sådant. Alla aktörer i diskursen har kännedom om 

bibliotekslagen och det finns en samstämmighet kring dess validitet. Det är innebörden 

av lagtexten, som ju är allmänt skriven, som element framträder och skillnader i tolkning 

uppstår. 

Text 9 (Stoppa bojkotten!) som är partsinlaga, stödjer sin argumentation nästan 

uteslutande på skrivningar i bibliotekslagen och andra dokument såsom Svensk 

biblioteksförenings stadgar och rapporten ”Vi arbetar i medborgarnas tjänst” (Söderlind 

& Elf, 2014). Dock skrivs känslor in i att måla upp en bojkott av mässan som ”hot” och 

någonting som riskerar att ”allvarligt försvåra” föreningens möjligheter i framtiden. Här 

handlar kampen om föreningens ställning i både bibliotekssfären och huruvida den kan 

anses trovärdig utåt. Negativt laddade ord om Nya Tider eller deras kopplingar stängs ute 

ur texten och benämns som ”åsikter som företrädare för föreningen tar avstånd ifrån”. 

Tecken med vad som kan uppfattas som positiva konnationer eller med tyngd inom 

diskursen används, såsom ”grundlagar”, ”öppenhet”, ”mod” och ”fri åsiktsbildning”. I 

kontrast står text 10 (Vi var stolta när föreningen tog ställning) som argumenterar för en 

bojkott. Där skrivs kopplingen mellan Nya tider och nazism och fascism ut tydligt. Vidare 

talar text 10 inte om lagen eller andra skrivna dokument explicit. Dock refereras till 

Bokmässan som ”kommersiellt” och som en ”privat aktör” och författarna skriver att de 

(Bokmässan) därmed inte ”censurerar” genom att inte bereda plats. Författarna klargör 

att eftersom det inte är ett biblioteksrum, drivet av allmänna medel, så bör det vara möjligt 

att som bibliotekarie ändå anse att bojkott är det rätta. För textförfattarna i text 10 är det, 

det enda rätta om man ser till andra demokratiska grundvärden som mänskliga rättigheter. 

Uttalandena ger intryck av att läsarna har en gemensam förförståelse för lagar och andra 

skriftliga dokument som kan komma att röra bibliotekssfären. Vidare är tecken som läses 

som värderande vanliga i text 10, såsom ”stolthet”, ”rakryggade” och ”otrygg”. Min 

tolkning är att båda parter i flera av texterna använder sig av liknande, men sällan exakt 

samma, tecken men applicerar dem på motsatta åsikter för att förstärka ”känslan” för sina 

argument.  

Någonting utmärkande angående användandet av epitet som generellt kan betraktas som 

negativa, såsom ”högerextrem”, ”nazist”, ”rasist” och varianter av dessa används i 

texterna som är skrivna av journalisterna på Biblioteksbladet eller av förespråkare av en 

bojkott. Motståndarna till bojkott undviker i hög grad att benämna dessa. Undantagen är 
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i text 4 (Uppdraget prövas inte i retoriken) där textförfattaren skriver allmänt att vara mot 

rasism inte är ett ställningstagande och text 11 där textförfattaren inte vill kalla en man 

för rasist. Annars benämns åsikter som skulle kunna kallas som främlingsfientliga för 

”andra åsikter” eller benämns inte alls. Här blir det klart att syftet med texten har 

betydelse för användningen av starka benämningar eller uteslutandet av dem. Texterna 

som är skrivna mer subjektivt av journalisterna i Biblioteksbladet, till exempel text 1 

(Hata alla är okej), text 6 (Leta efter dem som hjälper till) och text 13 (Vi ses i Göteborg 

trots allt) har mer känslouttryck. Ovan tre exempel är ledare med ett syfte att skapa 

känslor och intresse för att läsa vidare i tidningen så därmed kan det ses som ett naturligt 

upplägg. Vidare är texterna i fråga inte argumentationer för eller emot någonting.  

Tidigare redogjorde jag för att tecken som ’högerextrem’, ’rasist’ och ’nazist’ var 

moment, alltså fixerade tecken inom diskursen vars innebörd inte utmanas. Detta leder 

också till att de i varierande grad används i alla de utvalda texterna för att skapa 

antagonism inom diskursen och driva eventuellt ifrågasatta begrepp framåt. 

5.2 Demokrati och yttrandefrihet  
I diskurserna som existerar bland bibliotekarier och även de journalister som producerat 

text för Biblioteksbladet i det här fallet skrivs det inte ut någon tydlig polemik kring 

begreppen demokrati och yttrandefrihet men ändå verkar det inte finnas någon tydlig 

konsensus kring dess betydelse. Detta blir än mer tydligt när man även inkluderar termer 

och begrepp såsom ’mänskliga rättigheter’ och ’människors lika värde’. Här återkommer 

vi till svårigheterna med att kombinera en demokrati där majoriteten bestämmer och 

individernas rättigheter och värden. 

Om vi tittar på text 5 (Stäng rasisterna ute!) och text 7 (Vi kommer att delta på 

Bokmässan) jämsides, som bygger på samma premiss; uttalanden från dåvarande 

ordföranden för Svensk biblioteksförening om beslut rörande föreningens närvaro på 

Bokmässan med anledning av Nya Tiders monter så kan vi tydligt se problematiken. I 

text 5 sägs det att Bokmässan måste ställa krav på deltagande organisationer och att de 

ställer sig bakom grundläggande värderingar som alla människors lika värde. Det uttalas 

också att eftersom Bok och biblioteksmässan är en privat aktör så kan de bestämma fritt 

utan krav från lagar eller förordningar vilka som ska få delta. Alltså, även om det inte 

uttrycks bokstavligen så handlar det inte om yttrandefrihet eller inskränkning därav om 

Bokmässan inte låter Nya Tider ställa ut eftersom, som läsaren förmodligen väntas vara 

medveten om, en privat aktör inte kan inskränka på yttrandefriheten. I text 7 argumenteras 

valet att medverka på Bokmässan 2017 med att föreningen vill stå för mänskliga 

rättigheter, demokrati och yttrandefrihet på plats. Alltså används samma element som 

argument både för att bojkotta Bokmässan och för att närvara på den.  

I texten (10) skrivs titeln på journalisten Lisa Bjurwalds upprop ”En nazifri Bokmässa 

2017” och avslutar med: 

Om den [Bokmässan, min red] i fortsättningen kommer att låta nazister och 

fascister hyra monterplats är vår uppmaning till Svensk biblioteksförenings 

styrelse att inte medverka på en sådan arena. (BBL 2/2017, s. 37) 

Textförfattarna gör en direkt koppling, och skapar en ekvivalenskedja mellan både Nya 

tider och ”nazism”, och ”hot mot demokratin”. Underskrivarna för text 9 däremot skapar 

kopplingen mellan ”hot mot demokratin” och ”påtryckningar” och ”avståndstagande”. 
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Text 4, som är ett debattinlägg rörande ’fri åsiktsbildning’ och urval reflekterar över 

demokratiuppdraget åter med fokus på yttrandefrihet. Denna och text 11 (Främja inte 

martyrskap) lägger vikt vid hur uppdraget för folkbiblioteken ser ut, eller bör se ut med 

avstamp i arbetet för att främja demokrati. De kopplar tecknet ”uppdraget” i en 

ekvivalenskedja med tecken som ”perspektiv”, ”kvalitet” och ”professionell”. I text 11 

återger textförfattaren ett tillfälle när Jack Werner från Viralgranskarna berättade om hur 

en arg man hade uttryckt: ”Jag skiter i att det inte är sant, det är förjävligt ändå!” Vidare 

kopplas detta med begrepp som ”håna”, ”troll”, ”rasist” och ”rädd”. I sitt sammanhang 

blir kontentan att man hellre borde säga ja än nej i enlighet med Söderlind och Elfs (2014) 

rapport. En prioritering mot yttrandefrihet som starkt kopplat till demokratibegreppet.  

I text 2 (”Varberg gör motstånd”) ger projektledaren för kampanjen ”Bibliotek mot 

rasism” delar av bibliotekslagens demokratiuppdrag en annan tolkning än vad många av 

personerna i flera av de andra texterna gör; eftersom bibliotekslagen säger att ”biblioteken 

ska arbeta för det demokratiska samhällets utveckling” är ett arbete för ”alla likas värde” 

och ”mot rasism” en självklar del. Det här visar på demokratibegreppets mångtydighet 

och att det inom den aktuella diskursen är ett ständigt omstritt element. Samordnaren av 

projektet säger sig vara medveten om att det kan finnas människor som ifrågasätter om 

folkbiblioteken ska jobba med frågan men hon anser också att det finns stöd i 

styrdokument för biblioteken.  

I text 2 definieras också ’rasism’ som kortast:  

”Utgångspunkterna är dels Forum för levande historias definition av rasism: 

”Ytterst handlar rasism och främlingsfientlighet om att peka ut ett  ’vi’ och 

’dom’ för att kunna hävda att alla grupper inte ska ha samma rättigheter”, dels 

den tolkning av Bibliotekslagens paragraf 2 man enats om, att det ingår i 

bibliotekens uppgift att verka för allas lika värde och mot rasism.” (BBL 

6/2016, s. 19) 

Arbetet för ett demokratiskt samhälle som skrivs i Bibliotekslagen tolkas här som att det 

måste inkludera att ”verka för ett öppet samhälle, för allas lika värde mot alla typer av 

rasism”, och att man på biblioteket vill ”visa att biblioteket är en fredad zon, där alla är 

välkomna”.  Liknande framför skribenten i text 1 att demokratins grundval är ’alla 

människors lika värde’ och sällar sig därmed språkligt till de andra parter inom diskursen 

som sätter människovärde främst, som i de utvalda texterna är i minoritet.  

Om biblioteken ska vara en trygg plats måste vi kanske visa det. Det pågår 

samhällsförändringar som kräver att biblioteken tänker igenom och skärper 

uppdraget. Vi är en demokratisk utpost. Vi måste stå starka och trygga i vårt 

uppdrag. (BBL 6/2016, s. 19) 

I text 2 läggs en stark betoning på att det är en del av bibliotekens uppdrag, i allmänhet 

att stå upp för demokrati men också i synnerhet att stå för trygghet. Liksom 

undertecknarna gör i text 10 intas ställningen att även om yttrandefriheten är ett 

”grundfundament” för demokratin så finns det ett högre ansvar, hos alla men i synnerhet 

för bibliotekarier med tanke på demokratiuppdraget, att se till trygghet. I text 10 skrivs 

också ett synsätt på yttrandefriheten ut: 

Yttrandefrihet är inte att alla, jämt och överallt kan säga precis vad som 

helst. (BBL 2/2017, s. 37) 
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I text 3 (Vad får man säga i biblioteket?) handlar det om yttrandefrihet och vad biblioteken 

bör och inte bör facillitera. En anonym person (icke-bibliotekarie eller kopplad till 

verksamheten) menar att Mjölby bibliotek ”uppviglar hat och hets mot folkgrupper i 

’yttrandefrihetens’ namn”. Kontexten är en utställning med böcker som är kontroversiella 

som Mein Kampf och Tintin i Kongo. Bibliotekschefen som intervjuas i texten följer 

mönstret från Söderlind och Elf (2014) genom att argumentera att förbud av vissa böcker 

leder till intolerans och okunskap. Samtidigt påpekar hon att målet med att ha en 

utställning med de kontroversiella böckerna var för att ge möjlighet att kontextualisera 

och för att de inte alltid skulle stå oemotsagda. Med tecknet ”oemotsagda” ges intrycket 

av en personlig åsikt.  

Det blir tydligt att det finns två huvudsakliga läger mellan bibliotekarierna som jag har 

valt att kalla yttrandefrihetsdiskursen och mänskliga rättigheter-diskursen. 

5.3 Subjektspositioner 
Den utan tvekan starkaste subjektpositionen som framkommer i diskursen är den av 

bibliotekarien. Man kan även snäva in den ytterligare och egentligen tala om 

folkbibliotekarien främst. Man skulle kunna hävda att till exempel skolbibliotekarier 

skulle kunna ingå i kategorin men i det här fallet utelämnar jag dem, eftersom 

skolbibliotekarierna inte explicit omtalas men folkbibliotekarien gör det. Med 

Biblioteksbladets förmodade läsarkrets (föreningens medlemmar) skulle jag vilja påstå 

att åtminstone de flesta av de undersökta texterna åtminstone delvis inkluderar den tänkta 

läsaren i den mest omtalade kategorin människor. Detta blir underförstått i några av 

texternas utformning, med uttryck och begrepp som inte ges några grundligare 

förklaringar – eftersom läsaren förväntas ha en viss förförståelse.  

I text 1 skriver chefredaktören för BBL: 

Det är inte sällan ni som jobbar på biblioteken som har den delikata 

uppgiften att garantera yttrandefriheten i praktiken. Det är ni som både 

bevarar och lämnar ut de verk som skapats under lagens skydd. Som möter 

ifrågasättanden och kritik. […] Och det blir en alltmer utsatt roll att utöva 

gränssättningen för demokratin och yttrandefriheten. I botten på alltihop 

ligger demokratins grundval: alla människor lika värde. (BBL, 6/2016, s. 3) 

Ovan visas på positionen ”journalist på BBL” som särskiljer sig från den av de tilltalade 

bibliotekarierna. I språket i den övergripande diskursen både allierar och alienerar 

positionen sig med och från bibliotekarierna, samtidigt som det visar på den 

inomdiskursiva ambivalens som finns kring det demokratiska uppdraget.  

När jag skriver att bibliotekarien utgör den ”starkaste” subjekpositionen menas inte att 

den är mest enhetlig, egentligen är det helt tvärtom. Snarare är det den som tar mest plats 

och genom att individerna intar andra subjektpositioner i diskursen står den för en stor 

del av antagonismen. Om vi ser till bibliotekarierna och journalisterna på BBL så 

utkristalliseras två läger som i sina ställningstaganden konstruerar diskursen till hur den 

ser ut och den diskursiva kamp som existerar. Subjektpositionen ”bibliotekarien” 

påverkas av andra positioner som individerna kan inneha. Trots att materialet inte ger 

någon tydlig bakgrund till hur alternativa subjektpositioner (eller parallella snarare) 

skapas tycker jag mig utläsa två specifika inom bibliotekariens identitetsposition. Den 

ena har jag valt att kalla tillgängliggöraren och representeras av de som sätter fri 

åsiktsbildning först. Den andra kallar jag beskyddaren i brist på ett bättre ord. 
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Beskyddaren håller mänskliga rättigheterdiskursen och medan positionen inte förkastar 

att fri åsiktsbildning är en del av det demokratiska uppdraget så tycker den att allas lika 

värde och känsla av trygghet är prioriterade i biblioteksrummet. 

Jag skulle vilja teoretisera om att också Nya Tider och de som kopplas samman med dem 

utgör en väl markerad subjektposition i den här diskursen. Det är trots allt de som är 

orsaken till att debatten existerar i den form den tar. Den här subjektpositionen har liten 

rörelseförmåga och placeras för det mesta i en ”vi” och ”dom” relation till 

bibliotekarierna. Till och med i text 14 (Är det rätt att besöka Bokmässan? Ja.) där 

textförfattaren uttryckligen skriver att det inte finns ett vi och dom, utan endast ett vi, 

skrivs det också ut att ”krafter” som vill skapa ett vi och dom finns och att de måste 

bekämpas. Även om ”krafter” inte är en del av subjektpositionen kring Nya Tider 

alluderar textförfattaren till att lösningen är att ”krafterna” ändrar riktning, eller position 

och i nuläget är utanför ett vi. Detta, och mycket i övriga texter pekar mot att 

subjektpositionerna bibliotekarie och Nya Tider går i polemik med varandra även när 

aktörer som är bibliotekarier är ovilliga att benämna Nya tider som högerextrema.  

Ytterligare en subjektposition som jag läser ut är allmänheten eller användarna. Denna är 

mycket mindre framstående än de två andra och skrivs fram i ganska vaga ordalag. Det 

är främst allmänheten som bibliotekarien värnar om och dess fri-och rättigheter. Trots det 

att bibliotekarien har utvecklats till en position där tillgängliggörande av information för 

att främja rätten att bilda sig sin egen åsikt återstår det faktum att bibliotekarien innehar 

makten till urval. Någonting som är ofrånkomligt. Men vi har sett att subjektpositionen 

allmänheten har större rörelsefrihet än de andra. Allmänheten är bred och mångsidig 

medan bibliotekarien förhåller sig till både lagar och skriftliga regler, såväl som osagda 

regler för yrkesidentiteten. Subjektpositionen Nya tider tolkar jag i ett större sammanhang 

bunden av sin retorik, och inom den aktuella diskursen av attributen den tilldelats av 

textförfattarna.  

 

6. Slutsats och diskussion 
Vad utmärker sig i diskursen om folkbibliotekariens roll och uppdrag i ett 

demokratiskt samhälle i samband med Nya tider-debatten? 

Jag tycker mig i min analys ha kunnat peka ut att det finns en diskursiv kamp om 

definition och innebörd av folkbibliotekens demokratiska uppdrag. Materialet var 

förvisso begränsat både i tid och till en tidskrift när det finns fler källor, men i 

bakgrundsmaterialet tycker jag mig se liknande tendenser som stärker mig i min slutsats. 

Det råder ingen konsensus kring nodalpunkten och elementet ”demokrati”. I 

undersökningen framstår det kanske inledningsvis som att det är den bredare positionen 

bibliotekarier och journalister som för denna kamp men om man tittar närmare kan man 

se att främst bibliotekarierna som eventuell subjektposition behöver brytas ner och 

tilldelas flera lager enligt Laclau och Mouffes teoribildning kring subjektpositioner, alltså 

att alla innehar flera på samma gång och att detta påverkar en diskurs. Sedan står kampen 

främst bibliotekarier sinsemellan. Senare utvecklar jag kring de två subjektpositioner som 

jag tycker mig se. Det går att tolka på vitt skilda sätt och det görs också. Jag skulle här 

vilja återkomma till Mouffes (2013) uttalande om oförenligheten mellan demokrati och 

yttrandefrihet. Det kan bli svårt för bibliotekarien med sin grundläggande ideologi att 
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verka för allmänheten när yttrandefrihet och människors lika värde ibland motsäger 

varandra diametralt.  

Hur ramar diskursens språk in begreppen demokrati och yttrandefrihet? 

Det är de två parterna i den diskursiva kampen som därmed också försöker att skapa 

hegemoni kring sin egen uppfattning om begreppens innebörd. Om man skulle kunna dela 

in det i två olika diskurser så skulle jag kalla den ena yttrandefrihetsdiskursen och den 

andra mänskliga rättighetsdiskursen. Dessa följer också i stort de två idealtyperna som 

jag tagit fram och kommer att skriva mer om strax. Yttrandefrihetsdiskursen kopplar 

samman frihet och demokrati i första rummet. Den står för att en bibliotekaries jobb i 

samband med demokratiuppdraget är att möjliggöra och tillgängliggöra så mycket som 

möjligt. I yttrandefrihetsdiskursen uttalas ett mål att användaren ska kunna tillägna sig 

alla perspektiv, och därefter bilda sig en uppfattning om hens ställning eller åsikt i en 

fråga. Samtidigt finns det en motsägelse inom diskursen som hävdar att man vill sätta 

provocerande eller omdebatterade medier och tillställningar i perspektiv och därmed 

återfinns, en förvisso smal skärva av folkbildaren som inte är helt objektiv. Mänskliga 

rättighetsdiskursen läser i stället in allas lika värde som något mer grundläggande än fri 

åsiktsbildning i demokratiuppdraget. Förespråkare poängterar vikten av yttrandefrihet 

men menar ändå att grundvärderingar som allas lika värde väger tyngre. I fråga om 

debatten kring bojkott av Bokmässan skrivs bland annat att yttrandefriheten inte innebär 

att man får säga vad som helst, närsomhelst och stå oemotsagd. När 

yttrandefrihetsdiskursen menar att värden som att vara emot rasism är en självklarhet till 

den grad att den inte behöver uttalas (och därmed inte heller synas) menar mänskliga 

rättighetsdiskursen att värderingarna är någonting som alltid måste synas och talas om.  

Reutermos (2019) slutsats att det i nuläget (senare delen av 2010-talet och framåt) har 

skett en rörelse mot att fritt tillgängliggöra och från att med biblioteksrummet skapa en 

”fredad zon” såsom det uttrycktes i text 2 skulle kunna anses delvis bekräftat eftersom 

det i majoriteten av de undersökta texterna framgår att rätten till fri åsiktsbildning ges 

högst prioritet i tolkning av demokratiuppdraget, såsom sett från de bibliotekarier som 

ger sin åsikt. Samtidigt står den här undersökningen i slutändan med liknande brister som 

Reutermo (2019) påpekar kring att de talande i båda fallen hör till bibliotekschefer och 

andra höga ställningar inom bibliotekssfären. I de få fall där bojkott uppmuntras i den här 

studien kommer de från en mer blandad grupp biblioteksanställda.  

Trots att bibliotekarierna i materialet försöker att tolka lagen gör de det med egna 

glasögon och då kan lagen säga både att bojkott av Bokmässan är nödvändigt och 

förkastligt. Lagens otydlighet skapar osäkerhet hos vissa, och även om andra är helt säkra 

på vad lagen säger råder som sagt fortfarande ingen konsensus och då får känslorna styra 

från båda läger. Likt i fallen som Simonsson (2013) undersökte skiljer sig samma 

elements innehåll åt för olika positioner att de kan betraktas tala förbi varandra och utan 

att lyssna på varandra, redan låsta i sina bestämda perspektiv. Dock tycker jag mig se 

bevis på att de lagar som reglerar bibliotekens verksamhet sammantaget pekar mot ”hellre 

fria än fälla” även i frågor som går bortom de undersökta i tidigare uppsatser och texter. 

Bibliotekslagens §2 konstaterar att biblioteken ska bidra till kunskapsförmedling och fri 

åsiktsbildning. Vidare beskrivs det att ”biblioteksverksamheten ska vara tillgänglig för 

alla” och i propositionen till bibliotekslag (Prop. 2012/13:147) menas att en neutral 

hållning är av yttersta vikt.  I 4§ och 5§ framställs de prioriterade grupperna, till vilka 

människor med andra modersmål än svenska och minoritetsspråken räknas. Över lag visar 

detta på att begrepp och värden som ”mänskliga rättigheter” och ”allas lika värde” på sin 
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höjd är implicerade i användande av ”demokrati” och eventuellt ”tillgänglig för alla”. 

Medan fri åsiktsbildning är ett begrepp som används konkret både i grundlagar och 

bibliotekslagen.  

En del av problematiken för bibliotekarier att enas i frågan kan också bero på tillfället. 

Tidigare forskning visar på att det finns en lutning mot tillgängliggöraren i stället för 

bildaren som idealtyp för folkbibliotekarier i frågan om vad som ska/får ske i 

biblioteksrummet, i form av verksamhet, inköp, gallring och så vidare. Det blir mer oklart 

huruvida en folkbibliotekarie måste ha samma eller liknande position i fråga om bojkott 

av ett kommersiellt, privat sammanhang.  

Vilka subjektpositioner kommer till uttryck i diskursen och vad säger de om 

bibliotekarieidentiteten i relation till det demokratiska uppdraget? 

De tre tydliga subjektpositonerna som framkom var bibliotekarien, Nya Tider (och dess 

anhängare) och allmänheten. Bibliotekarien är tydligast och starkast i diskursen men har 

samtidigt en snäv rörelseyta. Allmänheten kan dock röra sig relativt fritt eftersom 

positionen är bred och tekniskt sett kan innefatta nästan vem som helst med vilka andra 

subjektpositioner som helst.  

Bland de subjektpositioner som kunde identifieras har jag som tidigare skrivet främst 

fokuserat på de interna positionerna mellan bibliotekarier. För att sammanfatta finner jag 

dock utöver dem journalister på BBL, Nya tider med anhängare och allmänheten som 

övriga positioner, varav journalisterna deltar i stora delar i den mänskliga 

rättighetsdiskursen. Man skulle också kunna kalla bibliotekariepositionerna för idealtyper 

av slag för att låna begrepp från idéanalysen och av Ørom. Däremot finner jag inte att 

Øroms (1993/2018) idealtyper, och inte heller med den sjunde idealtypen av Schreiber 

(Svensk biblioteksförening, 2008) tillfredsställande för att tala om positionerna i den 

aktuella debatten och undersökningen. Øroms idealtyper tar snarare ett bredare grepp på 

bibliotekariers föreställda identitet och tittar därmed inte på ståndpunkter i fråga om 

demokratiuppdraget. Jag har givit mina två idealtyper namnen tillgängliggöraren och 

beskyddaren. Tillgängliggöraren blir den som står för yttrandefrihetsdiskursen och 

beskyddaren står för mänskliga rättighetsdiskursen. Båda anser att de tolkar relevanta 

lagar som talar om demokratiuppdraget för folkbibliotek rätt, till den grad att båda 

använder lagarna som grund för sina argument. Beskyddaren och journalisterna deltar 

båda i mänskliga rättighetsdiskursen, medan tillgängliggöraren är i majoritet i röster 

hörda i Nya tider-debatten. Vidare är det som i tidigare forskning inte säkert, kanske 

knappt troligt, att individer skulle vilja inrätta sig i en idealtyp eller identitet.  

 

7. Förslag på fortsatta studier 
Då min undersökning gick inom ramen av en kandidatuppsats ser jag många möjligheter 

att fördjupa och/eller utveckla dessa studier. Exempelvis en större undersökning som 

sätter, inte bara Biblioteksbladets utan också andra biblioteksspecifika texter som 

behandlat Nya Tider-debatten och demokrati och yttrandefrihetsfrågan ur 

bibliotekssynpunkt, i samband med den bredare debatten som skedde. Vidare har det 

sedan 2017 skett och pågått flera nya debatter som har rört folkbiblioteken och deras roll 

och uppdrag i fråga om yttrandefrihet och demokrati. Inte minst har det senaste året med 

pandemirekommendationer visat på vikten av att fortsätta diskutera vilken roll 

folkbiblioteken egentligen har eller bör ha i samhället i stort.  
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Det borde också finnas intresse och möjlighet att vidare studera språkets utveckling kring 

biblioteksfrågor parallellt med utvecklingen i allmänhet, speciellt på sociala medier. 

Likaså är jämförelser med andra länders motsvarigheter till folkbibliotek och arbete med 

aktivism och demokrati någonting som intresserar mig. I Sverige är 

yttrandefrihetsdiskursen dominant medan det finns tecken på amerikanska bibliotekarier 

dras till aktivism, men med samma grundvärdering att främja demokrati. 
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