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Inledning  

När jag påbörjade denna masteruppsats under hösten 2016 var rubriksättningar 

med ”extremism” och ”våldsbejakande extremism” tongivande i det mediala flö-

det. Det gick inte att undgå att ”extremistiska” eller ”populistiska” rörelser var på 

frammarsch. Kulturdebatten präglades av diskussioner om den högerextrema tid-

ningen Nya tiders närvaro på bok- och biblioteksmässan. Något som ett årtionde 

tidigare betraktats som uteslutet framställdes nu som oundvikligt. Det nya synsät-

tet tycktes föranleda utvecklingen på den politiska arenan. Sommaren 2017 ham-

nade ett angränsande ämne i fokus när våldsbejakande, högerextrema Nordiska 

motståndsrörelsen fick tillstånd att delta under Almedalsveckan. Nya tiders mon-

ter på Bokmässan och Nordiska motståndsrörelsens närvaro i Almedalen kan ses 

som ett koncentrat av en hastig samhällsutveckling där demokratiska institutioner 

på kort tid kommit att öppna sig för en allt högljuddare högerextrem rörelse.  

I skrivande stund, hösten 2017, har samhällsdebatten intensifierats ytterligare. 

DN:s lördagsbilaga 30/9 samt SvD:s och Aftonbladets gemensamma gransknings-

serie ”Hotet inifrån” tyder på att medias sätt att beskriva högerextrema grupper 

förändrats. I dagsfärska rubriker står det explicit om högerextremism och nazism. 

Kanske tyder svängningen på ett behov hos media att tala öppet om ideologin 

bakom extremismen och positionera sig mot den växande högerextrema rörelsen. 

En allt mer laddad positionering när demokratiska rum, i yttrandefrihetens namn, 

öppnar för grupper som inte skriver under på alla människors lika värde.  

Demokratins ”ambivalens” inför konfrontationsytan mellan yttrandefriheten 

och Lagen om hets mot folkgrupp är inte ny. Utifrån en bibliotekskontext har lån-

tagares tillgång till högerextremism länge varit ett utpräglat dilemma. Titeln på 

den nyutgivna utredningen om en nationell biblioteksstrategi, Den femte statsmak-

ten, understryker bibliotekens roll för upprätthållandet av ett demokratiskt stats-

skick. Biblioteksväsendet har haft olika funktioner för statsmakten genom histo-

rien. Insamlingen till vad som idag är Kungl. bibliotekets svenska samling grun-

dades i statsmaktens behov av att granska och censurera det tryckta ordet (Czaika, 

Nordin & Snickars 2009, s. 5). Pliktleveranslagstiftningen har sina rötter i det 

sena 1600-talet och har under årens lopp legitimerats av olika lagar och samhälle-

liga behov. I dag fokuseras värdet av det gemensamma kulturarvet. Stora delar av 

den svenska samlingen är tillgänglig för allmänheten och kan läsas på plats i 

bibliotekets lokaler. Det finns dock material i samlingen som av olika skäl under 
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olika tidsperioder hanterats med större restriktioner än det övriga materialet. Ofta 

har begränsningar utgått från materialets skick och kulturella värde men i vissa 

fall – långt in i modern tid – har materialets innehåll avgjort om allmänheten kun-

nat ta del av det eller inte.   

Ämnesval 

Tidigare forskning om högerextremism och censur på bibliotek har fokuserat på 

antingen forskningsbibliotek eller folkbibliotek inte på nationalbiblioteks sam-

lingar. Kungl. biblioteket har i insamlingen av tryckt material strävat efter att 

samla in material som återspeglar hela samhället. Bibliotekets samlingar är alltså 

sammansatta utifrån andra urvalsprinciper än folk- och forskningsbibliotek1 över-

lag. Här finns material som aldrig skulle tagit sig till folkbibliotekens hyllor och 

här gallras inget. Detta väckte ett intresse att undersöka hur högerextremism han-

terats av Kungl. biblioteket.  

Syfte och avgränsning 

Uppsatsen har som syfte att undersöka vilka diskursformationer och praktiker som 

påverkat hanteringen av högerextremt material i den svenska samlingen under 

tidsperioden år 2000- 2010.  

Att hanteringen av vänsterextremism eller religiös fundamentalism inte un-

dersöks beror på att det inte funnit några exempel på andra former av extremism 

än högerextremism i källmaterialet. ”Extremism” har förekommit som övergri-

pande term men det har bara funnits konkreta exempel på hur högerextremt 

material hanterats. Merparten av exemplen i källmaterialet har beskrivit hante-

ringen av högerextremt tryckt material. Uppsatsen undersöker därför hanteringen 

av tryckt material, inte elektroniskt. Det källmaterial som beskrivit högerextrem-

ism har även avgränsat tidsperioden för undersökningen till år 2000-2010.  

                                                 
1 Undantag finns, Lunds universitetsbibliotek har uppdraget att bevara det nationella reservexemplaret men 

övriga universitetsbibliotek som motar pliktexemplar har gallringsrätt (Larsson 2011, s. 32). 
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Forskningsöversikt 

Uppsatsens ämne angränsar till två olika biblioteksrelaterade forskningsområden – 

forskning om extremism på bibliotek och forskning om censur på bibliotek. Den 

första delen av detta kapitel presenterar en sammanfattning av för uppsatsen rele-

vant forskning om extremism på bibliotek. Forskningen visar på skillnader i han-

teringen av extremistiskt material mellan forskningsbibliotek och allmänna biblio-

tek. Avsnittet är därför indelat i två underrubriker. Kapitlets andra avsnitt om cen-

sur på bibliotek är uppdelat mellan forskning som undersökt påtryckningar utifrån 

och censur som kommer inifrån biblioteksverksamheten. Kapitlet avslutas med att 

nämna för uppsatsen intressanta studentuppsatser som behandlat censur utifrån en 

svensk bibliotekskontext. 

Högerextremism på bibliotek 

Forskning som behandlar hanteringen av högerextremism i samlingarna på forsk-

ningsbibliotek ligger nära undersökningen i denna uppsats. Studier och rapporter 

som undersökt situationen på allmänna bibliotek där extremistiska grupper försökt 

påverka inköp har också relevans för uppsatsen, Kungl. biblioteket samlingar når 

både forskare och en större allmänhet. 

Forskningsbibliotek 

Stephen L. Hupps forskningsartikel ”Collecting extremist political materials: The 

example of holocaust denial publications” från 1991, bygger på en studie av 

Hupps där han undersökt vilka bibliotek i USA som har högerextremt material i 

sina samlingar. I studien har Hupps valt ut 125 titlar, monografier och periodika 

med inslag av förintelseförnekelse och undersökt vilka bibliotek som har någon av 

dessa titlar i sina samlingar. Resultatet i Hupps studie visar att akademiska biblio-

tekssamlingar i större utsträckning än ”public libraries” (motsvarande folkbiblio-

tek) haft högerextremism i sina bestånd (Hupps 1991, s. 167f). Sammantaget var 

det vid tiden för Hupps studie mindre än två procent av de undersökta biblioteken 

som hade någon av titlarna i sina samlingar (Hupps 1991, s. 163). Att döma av 

Chip Berlet forskningsartikel ”The write stuff: U.S. serial print culture from con-

servatives out to neo-nazis” från 2008, har intresset för insamling av högerextremt 
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material långt in på 00-talet varit fortsatt lågt på amerikanska forskningsbibliotek. 

Berlets artikel beskriver en situation där större samlingar av högerextrem perio-

dika efter andra världskriget hör till ovanligheterna (Berlet 2008, s. 573). Som 

förklaring till den låga andelen högerextremt material i samlingarna ser Berlet 

bibliotekariernas ovilja att samla in material som explicit ger uttryck för en rasist-

isk ideologi samt svårigheter med att få högerextrema utgivare att frivilligt lämna 

ifrån sig material (Berlet 2008, s. 573).  Berlet ser samtidigt ett högt forsknings-

värde i att samla högerextremt material för att förstå den samtida politiska ut-

vecklingen och förskjutningen av politiska normer i amerikansk inrikespolitik 

(Berlet 2008, s. 593).  Bland de få bibliotek som samlar på högerextremt material 

utmärker sig Wisconsin Historical Society med en omfattande samling (Berlet 

2008, s. 571f). Bibliotekarierna verksamma där har försökt hitta neutrala, övergri-

pande namn för kategorier som samlar avvikande och smala politiska åskådning-

ar, däribland högerextrem periodika. ”Alternative press” eller ”oppositional press” 

är två termer som använts. Artikeln ”Extremism @ the library” ger en inblick i 

situationen på amerikanska forskningsbibliotek som överensstämmer med Hupps 

och Berlets undersökningar. I artikeln beskriver Maria R. Traska hur flera ameri-

kanska forskningsbibliotek hanterat donationer av högerextremt tryck (Traska 

2014, s. 33). Även Traska lyfter forskningsvärdet som den främsta anledningen 

till att samla och bevara det högerextrema materialet för framtiden. Flera bibliotek 

som har samlingar med högerextremt material håller dock en låg profil av rädsla 

för att dra till sig fel sorts användare (Traska 2014, s. 34). Traska beskriver en 

situation där det 2014 i USA fanns 30-35 extremistiska samlingar, varav 18 kan 

kopplas till öppet rasistisk ideologi (Traska 2014, s. 34). 

Allmänna bibliotek 

I forskningsartikeln ”Aux armes citoyens! Confronting the extreme right in 

French public libraries” från 2004, undersöker Jo Kibbees hur Front Nationals 

expansion under 1990-talet utmanat franska folkbibliotek och bibliotekariers yr-

kesvardag (Kibbee 2004, s. 10f).  Kibbees översiktliga artikel reflekterar över hur 

högerextremister under 1990-talet försökte påverka allmänna bibliotek till inköp 

av böcker och tidskrifter med en öppet rasideologisk agenda (Kibbees 2004, s. 

15). Artikeln visar hur högerextrema grupper både hotat bibliotekspersonal och 

anklagat offentliga bibliotek för censur vilket speglar situationen på svenska 

bibliotek idag. DIK är ett svenskt fackförbund för akademiker inom kultur- och 

kommunikationssektorn. För två år sedan publicerade DIK en rapport baserad på 

enkätstudier som beskrev förhållanden på svenska (DIK 2017, s. 6) Årets uppföl-

jande rapport ”Biblioteken speglar samhället” visar att majoriteten av de svarande 

upplever att hot, kränkande tillmälen och våld ökat kraftigt de senaste två åren 

(DIK 2017, s. 7). Frisvar från undersökningen visar dessutom att politiska hot 

ökat markant i den senaste rapporten jämfört med två år tidigare (DIK 2017, s. 7).  

http://search.proquest.com.ezproxy.its.uu.se/lisa/docview/57605820/6AC5AC8559FB4148PQ/13?accountid=14715
http://search.proquest.com.ezproxy.its.uu.se/lisa/docview/57605820/6AC5AC8559FB4148PQ/13?accountid=14715
http://search.proquest.com.ezproxy.its.uu.se/lisa/docview/57605820/6AC5AC8559FB4148PQ/13?accountid=14715
http://search.proquest.com.ezproxy.its.uu.se/lisa/docview/57605820/6AC5AC8559FB4148PQ/13?accountid=14715
http://search.proquest.com.ezproxy.its.uu.se/lisa/docview/57605820/6AC5AC8559FB4148PQ/13?accountid=14715
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Exempel på politiska hot som tas upp är hur främlingsfientligt material lämnats 

kvar i böcker, hur rasistiska klistermärken satts upp i bibliotekets lokaler samt hur 

flyktingvänliga skyltar rivits ner. Rapporten drar paralleller till samhällsutveckl-

ingen där högerextrema grupper tar allt större utrymme i det offentliga rummet 

såväl som i den offentliga debatten. 

 

Censur på bibliotek 

Följande avsnitt om censur är indelat i två delar. Först tas påtryckningar som rik-

tats mot bibliotekarier upp för att sedan övergå till ett mer kritiskt perspektiv på 

när bibliotekarier själva censurerar.  

Påtryckningar utifrån 

I flera forskningsartiklar om censur på bibliotek återkommer ”challenge to a 

book” som en beskrivning av försök att censurera biblioteksmaterial. ALA (The 

american library association) definierar ”challenge to a book” som försök från en 

grupp eller en enskild person att flytta eller införa restriktioner på material på all-

männa bibliotek (ALA, 2015). ”Challenge to a book” innebär inte enbart att någon 

uttrycker en önskan om att en bok ska censureras. Önskan måste medföra aktiva 

försök att försvåra åtkomsten till en bok. Uttrycket ska inte heller likställas med 

att förbjuda material. ”Challange to a book” kan leda till förbud men behöver inte 

göra det (ALA, 2015). 

Kelly Taylor och David McMenemys artikel ”Censorship challenges to books 

in Scottish public libraries” från 2013 undersöker förekomsten av ”challenges to 

books” på folkbibliotek i Skottland. Taylor och McMenemy försöker uppskatta 

hur vanligt det är att böcker censureras på Skotska folkbibliotek samt vad försö-

ken fått för faktiska konsekvenser (Taylor & McMenemy 2013, s. 163). Studien 

kom fram till att knappt hälften av de böcker som utsatts för censurförsök togs 

bort från hyllorna (Taylor & McMenemy 2013, s. 164). På dessa kom det klago-

mål främst utifrån att de hade ett sexuellt innehåll. Ingen av böckerna togs bort 

p.g.a. att de innehöll ”extremism” (Taylor & McMenemy 2013, s. 164). 

En annan studie som undersökt ”book challengers” är Emily J.M. Knox for-

skningsartikel från 2014, ”Society, institutions, and common sense: Themes in the 

discourse of book challengers in 21st century of United States”. Knox studie utgår 

från situationen på amerikanska skolbibliotek. Knox har tittat på argumentationen 

hos användare som försökt få böcker på bibliotek censurerade och letar efter un-

derliggande diskurser i tretton olika fall av ”book challengers”. Knox studie fann 

tre diskursformationer som förekom i försök att förbjuda böcker. Samtliga tre 

kopplar Knox till bibliotekets betydelse för vad som anses som accepterat i de 
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gemenskaper som i studien nyttjar bibliotek. Vad som står på bokhyllorna i skol-

biblioteket är nära länkat till normer i den sociala gemenskapen mellan föräldrar 

och lärare (Knox 2014a, s. 177).  

Äldre studier om påtryckningar mot bibliotekspersonal för att begränsa åt-

komsten till material visar att fenomenet länge undersökts. Artikeln ”The cen-

sorship phenomenon in college and research libraries: An investigation of the ca-

nadian prairie provinces, 1980-1985” från 1989 utgår från en enkätstudie där an-

ställda på 68 olika engelsktalande lärosätesbibliotek i Kanada deltog. Studiens 

resultat visade att akademiska lärosäten i början av 80-talet inte var immuna mot 

påtryckningar som resulterade i censur. Ungefär sextio procent av påtryckningar 

att begränsa åtkomsten på böcker ledde till någon form av restriktion i hur biblio-

tekspersonalen hanterade materialet (Schrader, Herring & de Scossas 1989, s. 

426). I artikeln nämns historierevisionism som en av anledningarna till att materi-

al utsattes för påtryckningar (Schrader, Herring & de Scossas 1989, s. 426). Hist-

orierevisionism kan vara förintelseförnekelse men behöver inte vara det. Det går 

därför inte att utifrån studien dra några slutsatser om politisk extremism förekom i 

det material som censurerades.  

Susan Burke har i sin forskning undersökt en tendens tidigare amerikanska 

studier visat på, att försök att censurera biblioteksmaterial sällan riktats mot 

material med rasistiskt innehåll (Burke 2010, s. 370). Burkes artikel “Social to-

lerance and racist materials in public libraries” bygger på enkätsvar från perioden 

mellan 1972 och 2006 där personer svarat på frågor om hur de ser på att rasistiskt 

material ”tas bort” från bibliotek. Burkes studie visar att över hälften av de tillfrå-

gade, med brett genomslag mellan olika användargrupper, var kritiskt inställda till 

att rasistiskt material censureras (Burke 2010, s. 377). Av studien framgår dock 

inte vilken typ av rasistiskt material som de enkätsvarande fick ta ställning till. 

Enkätstudiens statistiska resultat visade att bibliotekarier, som grupp, var de stark-

aste censurmotståndarna. 

 

 

Bibliotekarier som censurerar 

Burke kopplar sitt resultat till att bibliotekarieprofessionen är nära sammanlänkad 

med idealet om yttrandefrihet. Stuart Hannabuss och Mary Allards ifrågasätter i 

sin diskussionsartikel ”Issues of censorship” forskningsvärdet av enkätstudier som 

direkt frågat bibliotekarier om deras syn på censur. Att ställa censurfrågor till en 

bibliotekarie är enligt Hannabuss och Allard insinuerande på ett liknande sätt som 

frågor av typen: ”Have you stopped beating your wife/husband?” (Hannabuss & 

Allard 2001, s. 86). Förklaringen till att censur är känsligt går, enligt textförfattar-

na, att finna i all idealism i policyform som ramar in biblioteksverksamheten 

(Hannabuss & Allard 2001, s. 88). På papperet kopplas bibliotekens demokratiska 
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uppdrag ofta samman med att erbjuda alternativ för fri åsiktsbildning. Idealismen 

till trots framför textförfattarna en pessimistisk syn på censur, censuren kommer 

aldrig dö ut – med nya tider och nya ideal kommer ny censur (Hannabuss & Al-

lard 2001, s. 81). Hannabuss och Allards artikel har framförallt varit intressant då 

den genom att diskutera tidigare forskningsresultat tar ett grepp om bibliotekariers 

och informationsvetares känsliga relation till censur. En annan artikel som disku-

terar tidigare forskning är Kim Moodys ”Covert censorship in libraries: a discuss-

ion paper” från 2005. Moody ger i sin artikel en överblick över olika situationer 

som kan leda fram till censur i en samtida australiensisk bibliotekspraktik. Moody 

lyfter fram ”hate items” d.v.s. texter med ett rasistiskt, sexistiskt eller homofobiskt 

budskap som en av de svåraste utmaningarna för bibliotekarier (Moody 2005, s. 

144). Om materialet är direkt våldsbejakande blir det hela en juridisk fråga men 

det saknas generella förhållningsregler för material som är i gråzonen, dessutom 

påverkas hanteringen  rent juridiskt av i vilken stat (i Australien) biblioteket finns. 

 

 

Studentuppsatser 

De studentuppsatser som varit intressanta för mitt uppsatsämne behandlar alla 

censur på bibliotek. Jag har inte hittat någon uppsats som mer än indirekt under-

sökt högerextremism på bibliotek och har aktivt valt bort uppsatser som fokuserat 

på problematiken med filtrering av stötande material på internetsidor då min egen 

undersökning fokuserar på tryckt material. 

 En masteruppsats som tangerat mitt ämne är Karin Arbelius Giftskåpet, teori 

och praktik från 2011. Uppsatsen undersöker användningen av ”giftskåp” på all-

männa bibliotek utifrån en historisk svensk kontext. Med ”giftskåp” avses dolda 

förvaringsutrymmen på bibliotek där material av olika anledning (allt ifrån porno-

grafi till radikal politisk åskådning) undanhållits för låntagare. Arbelius har i sin 

fallstudie intervjuat bibliotekspersonal om deras syn på giftskåp i verksamheten 

varvat med textanalys av äldre tidskriftsartiklar. Arbelius masteruppsats har varit 

av intresse för mitt uppsatsämne då den i sin analysdel, liksom min, analyserat 

bibliotekspraktiker med hjälp av Foucaults teori om makt och det disciplinära 

samhällets framväxt (Arbelius 2011, s. 12). Arbelius kommer fram till att använd-

ningen av giftskåp varit utbredd och funnits med i praktiken på folkbibliotek såväl 

som på Lunds universitetsbibliotek som tar emot pliktexemplar (Arbelius 2011, s. 

104).  

Arbelius studie utmärker sig då den inte undersökt urvalscensur något merpar-

ten studentuppsatser som undersökt censur på bibliotek gör. Lars Bilting och Carl 

Holmudds kandidatuppsats Strategisk medieplanering och yttrandefrihet på folk-

bibliotek, en diskursanalys av biblioteksrelaterad debatt 2012-2015 (2015) foku-
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serar som titeln anger på diskursiva formationer kring yttrandefrihet och strategisk 

medieplanering i den mediala biblioteksdebatten samt hur dessa är relaterade till 

varandra. Bilting och Holmudds studieresultat pekar mot ett behov av gemen-

samma riktlinjer för hur folkbibliotek ska hantera medieplaneringsfrågor i ett allt 

mer polariserat samhälle. Ett liknande uppsatsämne har Linnea Cedergren och 

Miranda Larssons kandidatuppsats Flera sidor av samma mynt: Urvalsarbetet på 

fyra folkbibliotek i Sverige från 2017. Uppsatsen är en intervjustudie som under-

sökt hur bibliotekarier på fyra utvalda folkbibliotek hanterar låntagares förfråg-

ningar av mer kontroversiellt material. Resultatet i Cedergren och Larssons under-

sökning visar på en okomplicerad situation på folkbibliotek där användares behov 

sätts i fokus och bibliotekarier inte räds att köpa in kontroversiellt material (Ce-

dergren & Larsson 2017, s. 49). Som exempel på kontroversiellt material nämns i 

studien Tino Sanandaijis bok Massutmaning. Boken väckte debatt våren 2017 när 

folkbibliotek aktivt valt bort att köpa in boken trots låntagares inköpsförslag (Ce-

dergren & Larsson 1017, s. 42).  
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Bakgrund och centrala begrepp 

Följande kapitel syftar till att vägleda men också problematisera användning och 

förståelse av för uppsatsen centrala begrepp. Kapitlet kan anses långt i relation till 

uppsatsen övriga delar men då uppsatsens analysdel refererar till en mängd prak-

tiker, fenomen och begrepp ser jag en styrka i att dessa klargörs i en inledande fas. 

Uppsatsens ämne berör en problematik som angår ABM.-institutionerna men 

också de offentliga rummen utanför. Detta talar för att låta bakgrundskapitlet pla-

cera in uppsatsen i en vidare samhällskontext.  

Den svenska samlingen 

Kungl. biblioteket förvaltar den del av kulturarvet som utgörs av det skrivna ordet 

– vitt skilda typer av material samlas in utifrån principen att det har potential som 

kunskapskälla i framtiden. När ”den svenska samlingen” eller ”samlingarna” 

nämns i uppsatsen avses Kungl. bibliotekets samling av svenskpublicerat material. 

Den fysiska samlingen är uppdelad i mindre delsamlingar som avgränsas av sig-

numsättning och hylluppställning.  

 

Pliktleverans och insamling av material 

En stor del av det material som finns i den svenska samlingen har samlats in ge-

nom lagen om pliktleverans. Enligt lagen har ansvariga för dokument som sprids 

till allmänheten skyldighet att lämna in pliktexemplar till de sju pliktbiblioteken 

(SFS 1993:1392). Av dessa sju är det enbart Kungl. biblioteket och Lunds univer-

sitetsbibliotek som har bevarandeplikt. Regeringen eller den myndighet som rege-

ringen utnämnt bestämmer hur dokumenten ska bevaras och tillgängliggöras (SFS 

1993:1392). Den myndighet som är utnämnd av regeringen att göra detta är i nu-

läget Kungl. biblioteket. 

Nutida pliktleveranslagstiftning är sprungen ur den senare hälften av 1600-

talets behov av kontroll och granskning av tryckta skrifter (Nordin 2014, s. 17f). 

Lagen efterföljdes dock till en början dåligt. Flera skrifter gick i tryck utan att 

granskningsexemplar levererades. Detta fick till följd att statsmakten i mitten av 

1680-talet började kräva att tryckt material lämnades in retroaktivt. I takt med de 
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hårdare kraven ökade antalet inlämnade exemplar och även antalet institutioner 

som tog emot dem för granskning (Larsson 2011, s. 29).  

Den dåtida versionen av pliktleveranslagstiftningens dragning mot censur på-

verkades av införandet av tryckfrihetsförordningen år 1766. Tryckfrihetsförord-

ningen reglerade rättigheten att fritt uttala sig i tal och skrift och var därmed den 

första av sitt slag i världen (Nordin 2015b, s. 11).  Förordningen införde offentlig-

hetsprincipen och avvecklade delvis censuren (Larsson 2011, 30). Till följd av 

detta fanns inte längre lika starka incitament för att kontrollera politiska och reli-

giösa skrifter. Tillgängliggörandet av skrifter har dock ända in i modern tid påver-

kats av restriktioner och förbud (Undorf 2016, s. 7ff).   

Tryckfrihetsförordningen av 1766 års modell blev kortlivad. Den monterades 

ner under Gustav III:s tid men kom efter hans död att återinföras och modernise-

ras i flera omgångar (Larsson, 2011, s. 30). 1812 års tryckfrihetsförordning stod 

sig formellt sett oförändrad fram till 1949 (Larsson, 2011, s. 30). Under andra 

världskriget skedde omfattande inskränkningar i tryckfrihetsförordningen, bl.a. 

utfärdades en lag som minskade skyldigheten att publicera allmänna handlingar 

(Larsson, 2011, s. 30). Mellan åren 1940 och 1943 infördes en förordning om 

transportförbud för periodiska skrifter. Förbudet drabbade främst ”den kommun-

istiska pressen” och var enligt Larsson helt oförenlig med tryckfrihetsförordning-

ens grundläggande idé (Larsson, 2011, s. 30). Att införa förhandsgranskning av 

tryckta skrifter fanns som förslag år 1941 men genomfördes aldrig. Flera publicis-

ter såg dock förslaget som ett hot mot det fria ordet (Larsson, 2011, s. 31). 

Vad som idag benämns som ”pliktexemplar” hade tidigare ingen gemensam 

term. Det är först år 1977 som ett förslag kommer om att arkiv-och biblioteksex-

emplar ska betecknas som ”pliktexemplar” samt att de ska regleras i en gemensam 

lag (Larsson 2011, s. 32). Lagen om pliktexemplar träder i kraft 1978, samtidigt 

upphör helt skyldigheten för boktryckare, förläggare, utgivare eller den som låtit 

sprida en skrift att lämna in granskningsexemplar (Larsson 2011, s. 32f). Under 

1990-talet kom pliktleveranslagstiftningen att allt mer skifta fokus mot bevarandet 

av kulturarvet och medborgarnas rätt till fri information (Larsson 2011, s. 35). I 

linje med detta stärks idébanden mellan pliktleveranslagen, tryckfrihetsförord-

ningen och yttrandefrihetsgrundlagen (Larsson 2011, s. 35). Genom åren har en 

stor del material lämnats in till Kungl. biblioteket som inte täckts av pliktleverans-

lagstiftningen. En av anledningarna till detta är att föreskrifterna till lagen ofta 

varit svårtolkade (Undorf 2016, s. 8). Oavsett om exemplar drivits in genom plikt-

leveranslagstiftningen eller inte, utgör de nationalexemplar i Kungl. bibliotekets 

samlingar. 
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Åtkomst till samlingarna 

Kungl. biblioteket har som uppdrag att bevara och tillhandahålla nationalexemplar 

men vissa av dessa får enligt lagen inte spridas i kraft av sitt innehåll. Wolfgang 

Undorf ger i sin artikel ”Tryckfrihetens gränser” ett historiskt perspektiv på till-

gängliggörandets gränsområden och hur biblioteksanställda tidigare försökt lösa 

konflikter som uppstått. Kungl. bibliotekets uppdrag är reglerat av svensk lagstift-

ning men förordningen om hur uppdraget ska utföras står inte över andra lagar – 

det händer att juridiska, politiska och samhälleliga intressen krockar (Undorf 

2016, s. 7).  

Allmänhet och forskare 

Kungl. biblioteket är utöver att vara nationalbibliotek ett forskningsbibliotek spe-

cialiserat inom humaniora och samhällskunskap. Allt sedan den första leverans-

lagstiftningen infördes (1661) har låntagare av pliktexemplar gått från att innefatta 

en mindre exkluderad grupp till en allt bredare allmänhet (Larsson 2011, s. 35). 

Kungl. bibliotekets användargrupp har idag som forskningsbibliotek ett tydligt 

fokus på forskare som målgrupp men också en strävan efter att som national-

bibliotek nå ut till en bredare allmänhet. Biblioteket har dock, liksom andra all-

männa bibliotek, ingen skyldighet att lämna ut allt material till alla låntagare 

(Hirschfeldt 2017, s. 74). När det rör sig om ömtåligt eller särskilt värdefullt 

material kan forskningsmeriter avgöra om en låntagare kan få tillgång till materi-

alet eller inte. 

K-samlingen, öh-samlingen och L-samlingen 

Enligt Undorf saknades det i äldre tid ”formella bestämmelser” som avgjorde hur 

”förbjudet” eller på annat vis begränsat material skulle behandlas (Undorf 2016, s. 

7). Det förekom trots detta att bibliotekets tjänstemän agerade informellt. Långt in 

i modern tid har det funnits tre aktiva samlingar där material placerats för att bli 

mindre åtkomligt. Ett exempel på en sådan samling är K-samlingen (K-et står för 

konfidentiellt) som skapades i början av 1900-talet för att hantera material som 

ansågs ha brutit mot tryckfriheten (Undorf 2016, s. 8). Idag är K-samlingen avslu-

tad (Undorf 2016, s. 9). Inget nytt material flyttas längre till samlingen men i dess 

bestånd ingår material som när det fördes till samlingen antingen spärrats av dom-

stolsbeslut eller sekretessbelagts av utgivare (Undorf 2016, s. 8). Den främsta an-

ledningen till att materialet spärrades eller sekretessbelagdes var politisk. Tiden 

mellan 1933 och 1944 var särskilt problematisk. Undorf tar upp exempel som han 

anser demonstrerar hur ”den politiska undfallenheten för Nazityskland” påverkade 

Kungl. bibliotekets hantering av K-samlingen (Undorf 2016, s. 8). Det hände att 

böcker konfiskerades utan någon rättegång och det finns spår av detta kvar i ma-
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gasinet såsom tjänstemannaanteckningar ”Beslagtagen under andra världskriget” 

(Undorf 2016, s. 8). Men vanligen skvallrar inte äldre verk om att de tidigare varit 

konfiskerade eller förbjudna (Undorf 2016, s. 7).  Om något spår från materialets 

tidigare status finns kvar har detta i regel ingen objektiv påverkan på tillhandahål-

landet. 

Statliga myndigheters behov av att kontrollera det tryckta ordet avtog efter 

andra världskriget. Kvar fanns dock behov av att kunna särbehandla visst materi-

al, vilket var ett av skälen till att öh-samlingen skapades. ”Öh” står för ”övrigt 

hemligt tryck” (Undorf 2016, s. 9). Samlingen består idag av runt 230 titlar. Av 

dessa är merparten icke godkända forskningsavhandlingar, men i samlingen finns 

också återtagna utgåvor – material med grova faktafel, förtal och plagiat. (Undorf 

2016, s. 9f). I öh-samlingen finns också pornografi ifrån 1970-80 som kan inne-

hålla bilder på barn, dessa är spärrade för alla utlån (Undorf 2016, s.10). 

Utöver K- och öh-samlingen finns även L-samlingen – den låsta samlingen 

(Undorf 2016, s. 9). Samlingen startade under andra hälften av 1900-talet som ett 

svar på behov att begränsa tillgången till material som ansågs vara stöldbegärligt. 

I samlingen finns allt från pornografi till årsboken Svenska frimärken med lösa 

frimärken och pop-tidningen Poster med lösa planscher.  

Riktlinjerna som angivit vad som ska placeras i K-, öh- och L-samlingen har 

skiftat genom åren. När ”sakliga skäl” funnits har det ofta saknats en tillfredstäl-

lande dokumentation (Undorf 2016, 9). Det är sannolikt att stölder kan ha ägt rum 

men också att material placerats i de låsta, eller hemliga samlingarna, enbart uti-

från personalens osäkerhet (Undorf 2016, 9). Det har även förekommit juridiska 

skäl till varför material placerats i de slutna samlingarna. Men då lagliga skäl 

kommit och gått har biblioteket inte alltid haft resurser att katalogisera om och 

flytta material efter att lagändringar trätt i kraft (Undorf 2016, 9f). Sammanfatt-

ningsvis ger K-, L- och öh-samlingen uttryck för en gränsdragningsproblematik 

som skiftat genom åren och lämnat spår som syns i hur den fysiska samlingen är 

uppordnad i magasinet. 

Censur-begreppet 

Vår demokrati lutar sig mot tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundla-

gen. Grundlagar som i sin tur vilar mot principen om ett censurförbud som förbju-

der det allmänna att före utgivning granska innehållet i de medier som är grund-

lagsskyddade (Gram 2014, s. 47). Innebörden av censur kan dock definieras be-

tydligt bredare än censurförbudet. Ordet censur kommer av censere som på latin 

betyder ”uppskatta” eller ”värdera” (Nordin 2014, s. 24). Ordets latinska förlaga 

var betydligt öppnare än hur vi ser på censur idag. Vad som betraktas som censur 

spänner alltjämt över ett brett spektrum.  
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Censur och gränsdragning 

Robert Darnton, professor i bokhistoria vid Harvards universitet, ger i sin bok 

Censors at Work: How State Changed Litterature en kort redogörelse över cen-

surbegreppets avgränsningsproblematik. Han exemplifierar detta genom att låta 

sina studenter ge förslag på vad censur kan innebära, vilket resulterar i en lång 

lista (Darnton 2014, s. 16). Studenternas spretande förslag ger en bild av hur listan 

över censur-exempel potentiellt kan göras oöverskådligt lång och innefatta allt 

ifrån legala och illegala sanktioner, psykologisk och teknologisk filtrering till sta-

tens eller privata institutioners påverkan på våra beteenden (Darnton 2014, s. 17). 

Darnton kritiserar en alltför allmän användning av censur-begreppet och menar att 

tendensen att sätta likhetstecken mellan begränsningar av alla de slag och censur 

är att trivialisera begreppet (Darnton 2014, s. 17). En sådan trivialisering blir 

högst kännbar när den krockar med censurens verkliga offer: 

Authors, printers, booksellers, and middlemen have had their noses sliced, their ears cut off, 
and their hands amputated; they have been exposed in stocks and branded with hot irons; they 
have been condemned to row for many years in galleys; they have been shot, hanged, behead-
ed, and burned at the stake! (Darnton 2014, s. 229) 

Censur har varit, och är alltjämt i delar av världen en fråga på liv och död. Samti-

digt ser Darnton en fara med en smalare alltför rigid definition av begreppet. Och 

önskar inte se en reducering till ett fyrkantigt, principfast oanvändbart begrepp 

(Darnton 2014, s. 229).  

Darnton urskiljer två generella tendenser i hur censur som fenomen studerats 

under de senaste hundra åren (Darnton 2014, s. 17). I övergripande drag har cen-

sur studerats antingen utifrån en berättelse om yttrandefrihetens hjältar och alla 

försök från politiska och religiösa auktoriteter att begränsa den (d.v.s. en normativ 

syn på censur) eller en redogörelse för alla specifika försök att begränsa kommu-

nikation (synen på censur som ett relativt fenomen). Om det första, normativa 

synsättet säger Darnton att den har ”Manichaen” kvaliteter, dvs. den positionerar 

försvararna av demokratin i ljuset ställd mot de mörka krafter som hotar demokra-

tins värden. Den vill i svartvita termer säga oss att all censur är av ondo. Vad 

Darnton med sin bok vill framföra är att det inte finns någon enkel, generaliserbar 

modell för censur. Censuren fungerar olika inom olika institutioner och olika in-

stitutioner påverkas i sin tur av rådande sociopolitisk ordning (Darnton 2014, s. 

17). I sin bok undersöker Darnton inte censur-begreppet efter en fastställd definit-

ion. För att därefter leta efter exempel som bekräftar denna. Istället gör han ned-

slag i historien och beskriver censuridkarnas grund för sina handlingar (Darnton 

2014, s. 17)  
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Censur som stigma 

En delförklaring till problematiken med att avgränsa vad som är censur kan vara 

att begreppet bär på en laddning som ingen vill associeras med. Som Emily Knox 

påpekar i sin forskningsartikel ”The books will still be in the library” bär censur-

begreppet på ett starkt stigma (Knox 2014a, s. 740). Censur är som begrepp laddat 

med konnotationer som för tankarna till en diktaturstat. Inte ens de människor 

som arbetade med att censurera böcker i DDR såg på vad de gjorde som censur, 

vilket säger en del om begreppets laddning (Darnton 2014, s. 231). Samtidigt som 

censur är tabuladdat och för tankarna till auktoritärt styrda stater går det inte att 

helt undvika förbud mot lagöverträdande texter ens i ett öppet samhälle. Histori-

kern Jonas Nordin reflekterar i Biblis över hur ett visst mått av censur, även i mo-

derna demokratiska samhällen, bör ses som nödvändigt snarare än som något 

nödvändigt ont. Som exempel tar Nordin upp brott som rör personsekretess, rikets 

säkerhet och barnpornografi. Han menar att censur inom dessa områden snarare 

än att betraktas som godtagbar bör ses som nödvändig: 

Vi inte bara accepterar utan finner det rent nödvändigt att sätta gränser kring vissa ämnen och 
uttryck, men det är inte frågan om några absoluta värden. Vår uppfattning om yttrandefrihet-
ens gränser och dess möte med andra fri- och rättigheter kräver därför ständig förhand-
ling.(Nordin 2015, s. 46)   

Nordin markerar behovet av att synliggöra förhandlingen mellan yttrandefriheten 

och andra fri- och rättigheter. Nordins tankegång öppnar för att se censur som det 

konkreta resultatet av en föregående förhandling – ett kännbart resultat, olika va-

rianter av maktutövning som krockar med individens egen vilja. Utifrån detta syn-

sätt är det förståeligt att censur kommit att bli ett stigmatiserat begrepp. Istället för 

att till varje pris undvika censur-begreppet vore det kanske mer konstruktivt att 

lyfta fram förhandlingen som föregått censuren och granska den.  

Högerextremism 

I källmaterialet förekommer flera olika termer för ”högerextremism” och 

”högerextremt tryck” – mer eller mindre preciserande begrepp. Exempel på be-

grepp eller ideologiska termer som förekommer är extremism, politisk extremism, 

högerextremism, rasism, främlingsfientlighet, nazism osv. Syftet med följande 

kapitel är att redogöra för begreppens innebörder, hur de hänger ihop samt klar-

göra hur de använts i uppsatsen. Jag kommer också att argumentera för mitt val att 

i uppsatsen använda högerextremism som övergripande begrepp. 
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Extremism  

 

I boken Political extremes – a conceptual history from antiquity to the present 

tecknar den tyske statsvetaren Uwe Backes historien över hur begreppet extrem-

ism använts i det västerländska samhället. Begreppet har sina rötter i det antika 

Grekland och den etiska läran om måttfullhet ”ethics of moderation” (Backes 

2010, s. 175). Platon sammanförde läran om måttfullhet med egna idéer om det 

ideala samhällets uppbyggnad. I Platons, och senare Aristoteles, politiska filosofi 

var tron på en maktbalans mellan extremer som hotade att omkullkasta mittens 

styrelseskick central. Platons modell hade två extrema poler Despoteia (tyranner) 

och Anomia (laglös demokrati eller ”folkets makt”) (Backes 2010, s. 175, s. 24). I 

mitten befann sig Agathon (det goda) ett slags syntes där extremerna möttes i en 

ideal maktbalans (Backes 2010, s. 22f). 

Platons och Aristoteles syn på politiska extremer, som poler längst ut på var 

sin axel, har en logisk struktur som återkommer långt senare i efterdyningarna av 

franska revolutionen (Backes 2010, s. 176). Den klassiska vänster-höger skala 

som vi idag är vana att ordna politiska extremer inom har sitt ursprung i de olika 

delegaternas placering i den beslutande församlingen under franska revolutionen.  

De mest radikala förespråkarna av jämlikhet och frihet satt i turordning åt vänster, 

medan de politiker som inte ville se några förändringar satt längst åt höger.  Hö-

ger-vänsterskalan blev således tidigt en tanketrop inom politiken. Redan under 

1800-talet fanns en diskussion som ringade in ”extremhöger” och ”extremväns-

ter”.  

Backes skriver att the ”-ism of extremism” alltså extremism som ism utan 

några förtecken (såsom vänster eller höger) länge använts om svårplacerade, ho-

tande fenomen i det politiska språket innan ”extremism” etablerade sig som kate-

gori för en specifik typ av rörelse (Backes 2010, s. 176). Begreppet var välanvänt 

i tider när religiösa krig härjade över den europeiska kontinenten samt under den 

tyska tidsperioden Vormärz (1848-1849), en period av kraftiga motsättningar mel-

lan nationalistiska och liberala krafter (Backes 2010, s. 176). Det var först under 

början av 1900-talet, med start i ryska revolutionen 1917, som begreppet kom att 

etablera sig permanent i det politiska språket (Backes 2010, s. 176).  

Den historiska bakgrunden till extremism-begreppet synliggör hur begreppet 

använts för att peka ut rörelser som befinner sig allra längst ut. Det finns ingen 

angränsande rörelse bortom dem, de utgör själva gränsen för vad som är radikalt 

görbart (Backes 2010, s. 177). På detta vis klumpas de även samman just som 

”extremism”. 

 I översiktsartikeln ”Begreppet extremism – en kritisk introduktion” diskuterar 

Adrienne Sörbom och Magnus Wennerhag extremismbegreppets föränderliga 

innebörd i det moderna samhället (Sörbom & Wennerhag 2016, s. 17). Sörbom 

och Wennerhags artikel riktar in sig på den rent vetenskapliga, strikta använd-
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ningen av extremism som begrepp men reflekterar även över hur användningen av 

ordet i samtida samhällsdebatt är både vag och motsägelsefull. När termen an-

vänds för att beteckna ideologiskt innehåll används den i regel för nazism, fasc-

ism, radikal islamism eller olika varianter av anarkism och kommunism (Sörbom 

& Wennerhag 2016, 15). Grundproblematiken med extremism, menar Sörbom 

och Wennerhag, hänger samman med att begreppet är intetsägande utöver sitt 

relativa värde – det relateras till den styrande makten oavsett om den styrande 

makten är en liberal demokrati eller en totalitär stat. Relativismen är problematisk 

på två fronter, dels relativiseras det som benämns som extremism dels relativise-

ras också mittenfårans maktanspråk. (Sörbom & Wennerhag 2016, s. 23). Med 

andra ord blir det svårt för makten att rättfärdiga sitt maktutövande om det som 

pekas ut som extrema hot relativiseras – vilket sker om extremism definieras som 

att vara en ”extrem” i förhållande till rådande samhällsordning.  

Utöver att användas för att peka ut ett ideologiskt, ”extremt” innehåll används 

extremism-begreppet också för att beskriva aktivistgrupper som strategiskt använ-

der våld eller andra olagliga metoder för att uppnå sina mål (Sörbom & Wen-

nerhag 2016, 15). I det senare fallet är termen mer absolut än relativ, men det 

tycks inte råda någon enighet kring hur begreppet används i den politiska debat-

ten. År 2014 tillsatte regeringen en politisk samordnare för att motverka politisk 

extremism, vilket Sörbom och Wennerhag ser som det främsta exemplet på hur 

myndighetsprosa allt mer tagit till sig extremist-begreppet (Sörbom & Wennerhag 

2016, 15). En mer officiell användning av begreppet har dock fått motta kritik 

från både lärosäten och civilsamhällsorganisationer som hävdar att begreppet är 

för opreciserat och dessutom dåligt förankrat i den samtida forskningen (Sörbom 

& Wennerhag 2016, 15). Kritiken pekar gemensamt mot att en användning av 

begreppet öppnar för gränsdragningsproblem hos berörda myndigheter och i 

slutändan rättsosäkerhet, särskilt när det kommer till osäkerhet om huruvida be-

greppet bör förstås ideologiskt innehållsmässigt eller i handling (exempelvis i 

våldsutövning som politisk metod) (Sörbom & Wennerhag 2016, 15). Om be-

greppet tolkas rent ideologiskt hotar det att gå emot yttrande- och organisations-

frihet och därmed skapa målkonflikter mellan olika statliga politikområden (Sör-

bom & Wennerhag 2016, 16). 

Högerextrema rörelser 

I uppsatsen beskrivs det material som förekommer i dokumentationen som 

”högerextremism” eller ”högerextremt tryck”. Högerextremism är liksom extrem-

ism ett relativt begrepp. Men begreppet är inte lika relativt då det pekar ut en ideo-

logisk grund av föreställningar om människors olika värde (Wikipedia, 2017). I 

uppsatsen har det varit viktigt att använda en term som ringar in ett rasistiskt in-

nehåll. Högerextremism är ett paraplybegrepp som innefattar nazism, främlingsfi-

entlighet och rasism. Det kan också användas om såväl dåtida som nutida rasist-
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iska grupperingar. Exempel på termer som faller inom högerextremism är vit 

makt, nynazism, fascism, neofascism, alt. right osv., listan kan göras lång.  

Heléne Lööw, docent i historia vid Uppsala universitet beskriver i ”Från Nor-

diska Rikspartiet till Ariska Brödraskapet – svensk rasism och nationalsocialism 

under efterkrigstiden” hur den rasistiska våldskultur som växt fram i det svenska 

samhället allt sedan 80-talet avlöst varandra i flera brokiga grupperingar. Lööw 

pekar ut viktiga skillnader mellan denna ”nyare” form av högerextremism och 30-

talets nazism (Lööw 2000, s. 50). Nazismen under 30-talet var uteslutande nation-

alistisk medan dagens högerextremism snarast är en internationell rörelse. En rö-

relse där symboler2, slagord, ideologi och värdering återkommer i de olika frakt-

ionernas uttryck. En grundföreställning, som tar sig olika uttryck i högerextrem 

världsåskådningen, är tron på historien som en slags biologisk ödeskamp där de 

”goda” möter de ”onda”.  

Vår tids högerextremism är alltså en global företeelse med rötter i den ameri-

kanska vit maktmiljön. ”Vit makt” [white power/supremacy] myntades som term 

1966 av den amerikanske nazistledaren George Lincoln Rockwell som en direkt 

replik/efterapning av den svarta medborgarrättsrörelsens användning av termen 

”svart makt” [black power3] (Gardell 2007, s. 30). Taktiken att vända sig mot den 

svarta medborgarrättsrörelsen genom att ”spegelvända” dess strategier i kampen 

mot de amerikanska raslagarna var ingen engångsföreteelse. Gardell skriver om 

hur den amerikanska vit maktrörelsen under 1960-talet vid upprepade tillfällen 

spegelvände den svarta medborgarrättsrörelsens aktivism: 

När King höll sitt berömda tal om sin dröm om ett framtida jämlikt och färgblint Amerika på 
medborgarrättsrörelsens jättedemonstration i Washington D.C. 1963, sammankallade 
Rockwell ett (nåväl, avsevärt mindre) möte på samma plats för att tala om sin dröm om en 
nationalsocialistisk vit värld. När medborgarrättsrörelsen sände ”frihets”- och ”kärleks”- bus-
sar med aktivister genom sydstaterna, kontrade Rockwell med att sända ”hatbussar” med vita 
rasister längs samma rutt. (Gardell 2007, s. 31). 

Utöver ett fokus på att försvara raslagarna och motarbeta medborgarrättsrörelsen 

var vitmaktrörelsen också från starten utpräglat antisemitisk – flera aktioner gick 

ut på att förneka och håna förintelsen (Gardell 2007, s. 32ff).  Även idag är anti-

semitiska konspirationsteorier i olika förklädnader ett sammanhållande kitt i 

högerextrem ideologi. Den mest centrala konspirationsteorin benämns ZOG och 

utgår ifrån att det finns en ”rasfientlig sammansvärjning” som kontrollerar väst-

världen (Gardell 2007, s. 38). Vilka som har makten i ZOG skiftar, judar pekas ut 

men även frimurare, multinationella storföretag, kommunister, illuminati och ut-

omjordingar (Gardell 2007, s. 38).  

                                                 
2 Heléne Lööws artikel är från år 2000. Idag är spridandet av ironiserande ”internet memes” också ett gemen-

samt drag i globaliseringen av den internationella högerextrema rörelsen (Wilson, 2017). 
3 ”Black power” myntades som begrepp av Adam Clayton Powell. 
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Svenskt högerextremt material 

I Anna-Lena Lodenius artikel ”Helsingborg fäste för nazistförläggare” beskrivs 

dystra utsikter för den forskare som i slutet av 1990-talet försökte kartlägga 

högerextrem förlagsverksamhet (Lodenius 1998, s.14). Svenskpublicerade 

högerextrema texter var svåra att få tag på både i bokhandeln och på bibliotek. 

Merparten av högerextremt material lämnades inte in som pliktexemplar trots att 

utgivarna var skyldiga att göra detta. Lööw beskriver en mer ofrivilligt ljusskygg 

högerextrem produktion av texter. Enligt Lööw kämpade högerextrema grupper 

under den senare hälften av 1900-talet med att nå ut med sitt budskap till befolk-

ningen i allmänhet (Lööw 2000, s. 50). Högerextrema tidskrifter bojkottades och 

det var generellt svårt att hitta samarbetspartner för distribution. En konsekvens av 

detta var att böckerna ofta var av dålig kvalitet med enklare limbindningar (Lode-

nius 1998, s. 15). Därtill var en påfallande stor del av det högerextrema trycket 

återutgivningar av verk ifrån 1930- och 40-talen. En viktig kanal för att nå ut till 

allmänheten var att sätta upp klistermärken, affischer och dela ut flygblad (Lööw 

2000, s. 51).  Aktiviteter som avtagit i takt med att internet blivit en allt viktigare 

plattform.  För de invigda fanns alltjämt både tidskrifter och interna cirkulär. Lo-

denius nämner ”erotisk poesi”, ”faktaböcker” med historierevision-

ism/förintelseförnekelse, böcker som lär ut bombtillverkning och stridstekniker 

samt science fiction om ett kommande raskrig (Lodenius 1998, s. 14ff).  En av de 

utländska romanerna om ett kommande raskrig, Camp of the saints, introducera-

des i Sverige av dåvarande Sverigedemokraterna i början av 1990-talet (Lodenius 

1998, s. 19). Romanen gav upphov till en svensk version Vargarna som utspelar 

sig år 2000 när det gamla Sverige utplånats och istället blivit staten ”Internationa-

lia”. I den nya staten slåss ”ariska kämpar” mot ”kriminella invandrarligor som 

tagit över makten med hjälp av politiker och journalister” (Lodenius 1998, s. 19). 

I Lööws kapitel ”Det förflutnas skuggor” i antologin Brunt! (2007) beskrivs 

myndighetsverige och den offentliga sfärens huvudsakliga strategier för att be-

kämpa främlingsfientlighet och rasism. Här har informationskampanjer riktade 

mot allmänheten haft en framträdande roll (Lööw 2007, s. 103). När högerextremt 

material spridits på en ort har myndigheterna kontrat med faktabaserade upplys-

ningskampanjer. Efter en tid uppkommer dock nya högerextrema hatkampanjer 

varpå nya motkampanjer startas och så upprepas ett mönster. Lööw riktar kritik 

mot dessa punktinsatser som hon väljer att kalla ”temporära brandkårsutryckning-

ar” och efterfrågar istället ett mer kontinuerligt förebyggande arbete (Lööw 2007, 

s. 103). Grundtanken bakom upplysningskampanjerna har varit att rasism och 

främlingsfientlighet bottnar i okunskap – att problemet är ett informationsproblem 

som kan lösas genom mer kvalitativ information. Lööw får medhåll av Gardell 

som i samma antologi skriver att ”rasism och nationalsocialism betraktas som ett 

utbildnings- och informationsproblem” (Gardell 2007, s. 54). Lööw menar att det 

saknas forskningsunderlag som stödjer att kortvariga informationskampanjer ger 
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något reellt resultat (Lööw 2007, s. 103). Politiker och myndigheter visar ofta en 

alltför okritisk tilltro till information och dess förmåga att lösa problem. Magda-

lena Gram menar i Information som problem att myndigheters tro på information 

går tillbaka till upplysningen och dess ideal om hur människan kultiveras om hon 

frigörs från förtryck och hennes vidskepelse lyses upp av förnuftet (Gram 2014, s. 

49). Det är dock förståeligt att ett myndighetsperspektiv som presenteras i Den 

femte statsmakten framhåller ”bibliotekens samlingar” och ”möjlighet till fri in-

formationssökning” som en motvikt till alternativa fakta och falska nyheter (Fich-

telius 2017, s. 11). Tanken på att samhällets satsningar på informationskampanjer 

är verkningslösa på narrativet i fantasifulla science fiction romaner som Vargarna 

oroar. 
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Teoretiskt ramverk och frågeställningar  

Uppsatsen utgår från filosofen Michel Foucaults användning av begreppen diskurs 

och makt. Valet av teori grundar sig på undersökningens källmaterialet. Merparten 

av texterna ur källmaterialet är mötesanteckningar och bär på ett språk som kan 

antas ha speglat men också format flera av Kungl. bibliotekets verksamheter. I 

analysen av källmaterialet har därför Foucaults sätt att lyfta diskursformationer 

och maktrelationer fokuserats.  

Kunskapsteoretiskt perspektiv  

Foucaults texter visar ett intresse för varför vissa uppfattningar hållits för sanna i 

ett sammanhang snarare än att undersöka dess sanningsvärde (Hörnqvist 2012, s. 

53). Jag har en tonvikt mot detta synsätt i min användning av Foucault. Mitt fokus 

har varit riktat mot att förstå varför utsagorna i källmaterialet ser ut som de gör 

och dra slutsatser om detta snarare än att tolka texterna som att de ger en sann 

dokumentation av något som hänt. Det senare synsättet har dock haft betydelse för 

hur jag satt mig in i källmaterialet. 

Tillämpningen av Foucaults diskurs- och maktbegrepp i analysen implicerar 

en grundläggande föreställning om vad språk är och vilken slags kunskap analys 

av språk kan ge. Jag har betraktat språkanvändningen i källmaterialet som ett or-

ganiserande verktyg lika mycket som ett medel för kommunikation. Jag ansluter 

mig därmed till vad Kristina Boréus beskriver som en ”modererad konstruktivist-

isk hållning” (Boréus 2015, s. 177). Tolkande verksamhet förutsätter någon form 

av språk samtidigt som en avgränsning till språket begränsar möjliga perspektiv. 

Språkanvändning kan, enligt min mening, ha så starkt inflytande på våra synsätt 

att den närmast villkorar hur verkligheten tolkas. Samtidigt är språket inte statiskt, 

det omvandlas i kontakt med andra sociala praktiker och med den fysiska världens 

villkor.  
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Diskursbegreppet enligt Foucault 

Diskurs är ett centralt begrepp i Foucaults filosofiska verk, i synnerhet hans tidi-

gare verk kretsar kring begreppet (Lindgren 2015, s. 352). I följande citat ur Dis-

kursens ordning beskriver Foucault hur diskurser, långt ifrån att vara passiv text-

massa, inger honom en befogad oro: 

Ja, en oro över att under denna vardagliga, gråa verksamhets yta förnimma makter och faror 
som är svåra att föreställa sig, en oro över att ana strider och segrar, dominans och slaveri 
bakom alla dessa ord vilkas kantighet språkbruket sedan länge slipat ner. (Foucault 1993, s. 7) 

Citatet ovan tolkar jag som att det i etablerat sätt att tala om ett fenomen – där ord 

nötts ner av språkanvändning och därmed framstår som neutrala – finns en be-

tvingande makt. Diskursers direkta koppling till aktiv maktutövning synliggörs 

ytterligare av följande citat: ”För maktförhållanden är diskursen inte bara en yta 

att fästa tecken på, den är en operator” (Foucault 2008a, s. 182). Foucaults ser 

alltså på diskurser som att de är verksamma på ett sätt som liknar agerande – att 

diskurser tänjer på gränsen mellan språk och handling.  

Enligt Sven Åke Lindgren avser Foucaults diskursbegrepp regelstyrda möns-

ter i hur vi uttrycker föreställningar om kunskapsobjekt – mönster som avtecknar 

sig i teorier, teser, utsagor och begreppsanvändning (Lindgren 2015, s. 352). Före-

ställningarna om och praktiker kring kunskapsobjekt förändras över tid. Diskurser 

från avgränsade historiska kontexter utgör själva vittnesbörden om hur den tän-

kande människan sett på olika fenomen som kunskapsobjekt. Ett exempel på detta 

är vetenskapens specificerade metoder som används för att kunna uttrycka egen-

skaper hos forskningens undersökningsobjekt (Lindgren 2015, s. 352). Diskursen 

kring ”död” skiljer sig således åt mellan olika tidsperioder men även i hur en sam-

tida biolog, läkare eller konstnär ger utsagor om döden. Foucaults syn på vad dis-

kurser är och gör talar för att vi för att förstå hur fenomen blir kunskapsobjekt bör 

undersöka de praktiker och diskurser som gett upphov till kunskapsobjekt. Vilket 

denna uppsats ämnar göra. 

 Michael R. Olsson beskriver hur Foucaults diskursbegrepp kan användas uti-

från en biblioteks- och informationsvetenskaplig kontext. Han menar att Foucault 

lägger tonvikt på hur medlemmar i en diskurspraktik är sammansvetsade inte en-

bart genom ett gemensamt engagemang för en samling texter utan också av olika 

sätt att tala om dessa texter (Olsson 2010, s. 66). Gemenskapen utgår från etable-

rade regler för diskursen, regler som i diskursen värderas som ”sanna” (Olsson 

2010, s. 66). Detta medför att en och samma text under samma tidsperiod kan ha 

olika identiteter inför olika diskurser (Olsson 2010, s. 66).  
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Foucaults teori om makt 

För Foucault är diskurser nära förbundna med relationen mellan makt och kun-

skap. Foucault frigör sig från en filosofisk tradition i synen på kunskap genom att 

koppla förutsättningen för kunskap till makt. Kunskap etableras med hjälp av dis-

kurser och leder till makt. Makt och kunskap är två sidor av samma process (Ols-

son 2010, s. 67). Utifrån detta har det varit viktigt att i uppsatsen också applicera 

aspekter av Foucaults teorier om makt på källmaterialet.  

Makt som relation och handling 

I Viljan att veta skriver Foucault att påståendet att ”makten är överallt” inte ska 

förstås som att makten omsluter eller genomsyrar allt, makten är överallt därför att 

den ”kommer överallt ifrån” (Foucault 2002, 103). För Foucault kan inte makt, 

likt materia, delas upp, delas ut, förvärvas eller fråntas (Hörnqvist 1996, s. 28f). 

Den som vill studera makten bör rikta sitt fokus mot relationer mellan människor. 

Med detta sagt är makten inte detsamma som en social grupps privilegium eller 

resurs (Hörnqvist 2012, s. 22). I Foucaults teori om makt befinner sig makten all-

tid i relationen mellan individer och grupper. Makt är en aktivitet på så vis att den 

existerar genom att konsekvent utövas i ojämlika relationer (Hörnqvist 2012, s. 

12).    

Ett förhållande mellan två enskilda personer såväl som förhållandet mellan 

olika grupper i samhället kan analyseras genom att synliggöra underliggande styr-

keförhållanden (Hörnqvist 1996, s. 29). Makten utgår från ojämlika samhälleliga 

positioner – styrkeförhållanden (Hörnqvist 2012, s. 12). Styrkeförhållanden är till 

sin natur strikt asymmetriska men de löper sällan enkelspårigt (Hörnqvist 1996, s. 

29). Makten tenderar att sönderfalla i flera överkorsande eller sammanflätade re-

lationer (Hörnqvist 1996, s. 30). En maktrelation kan ha flera konfrontationspunk-

ter. I en konfrontation, exempelvis i en öppen konflikt eller kamp mellan olika 

parter, blottläggs styrkeförhållandets instabilitet – den som haft överläget kan 

hamna i underläge. Styrkeförhållanden är därmed alltid ”lokala och ostadiga” 

(Foucault 2002, s. 103). Trots att styrkeförhållanden på ytan kan framstå som låsta 

är de spända och redo att när som helst kastas om. Denna öppenhet i Foucaults 

maktbegrepp – som fått utstå kritik som alltför vag och intetsägande – ser Hör-

nqvist som något positivt och menar att spelrum därigenom öppnas för att kunna 

applicera Foucaults maktbegrepp på flera olika slags mänskliga relationer (Hör-

nqvist 1996, s. 29). Begreppets breda användningsområde skärper samtidigt vik-

ten av att precisera i vilket avseende en relation kan förstås som ett styrkeförhål-

lande (Hörnqvist 1996, s.29)  
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Repressiv och produktiv makt 

Foucault hävdar att traditionella förståelse om makt misslyckas med ett helhets-

grepp därför att den identifierar makt enbart med repressiv maktutövning. Makten 

ansågs verka enbart genom att förbjuda, hota, tvinga och förskjuta (Hörnqvist 

2012, s. 30f, 47).  I sina tidigare verk utforskade Foucault själv makten utifrån 

dess repressiva sidor men Foucaults största bidrag till analysen av maktbegreppet 

är att synliggöra den produktiva makten (Hörnqvist 2012, s. 59). Foucaults 

främsta invändning mot en repressiv analysmodell var att den inte kunde förklara 

hur makten kunde vara stabil och återskapa sig själv och sina system. Om maktut-

övningen verkade genom enbart negativa konsekvenser är det rimligt att tänka sig 

att den skulle vara mer ifrågasatt och utmanad men också mer synliggjord.  För att 

förstå hur makten istället kan vara så seglivad och trögflytande måste dess pro-

duktiva sidor undersökas (Hörnqvist 2012, s. 49). Foucaults maktbegrepp urskiljer 

den produktiva makten från den repressiva makten. Här finns en polaritet så det 

kan vara pedagogiskt att ställa dem emot varandra: repressiv makt förhindrar be-

teenden, produktiv makt framkallar beteenden (Hörnqvist 2012, s. 64).  

Normalisering och utestängningsprocedurer 

Då den repressiva makten ofta utgår från lagen är den produktiva makten enligt 

Foucault organiserad runt normer (Hörnqvist 1996, s. 185). I kontrast till den re-

pressiva makten, som delar in handlingar i två kategorier (lagligt/olagligt, 

falskt/sant o.s.v.), värderar den produktiva makten handlingarna i förhållande till 

makten, det rör sig alltså om bedömningar på ett sluttande plan (Hörnqvist 2012, 

s. 60). Den produktiva makten vänder sig till individen och försöker appellera till 

individens egna förhoppningar. Konsekvenserna av detta är en normaliserad hie-

rarki eller rangordning utformad på så sätt att den kan förebygga/parera ett öppet 

motstånd (Hörnqvist 2012, s. 75). Rangordningen förutsätter också att vissa grup-

per av människor exkluderas på det vis som brukar karaktärisera den repressiva 

makten snarare än den produktiva (Hörnqvist 2012, s. 79). Vilka grupper eller 

kategorier som utesluts, eller stängs ute från privilegier, är enligt Foucault relativt 

villkorat. Både den normaliserande makten och de uteslutna kategorierna kan fyl-

las med nytt innehåll, ”Fördelningen på båda sidor av gränsen är provisorisk.” 

(Hörnqvist 2012, s. 80). Förändringar är synbara historiskt men också inom kor-

tare tidsintervaller är uppdelningen provisorisk och rörlig.  

Panoptikon 

I Övervakning och straff undersöker Foucault det dramatiska skiftet rättsväsendet 

genomgått när det kommer till straff och fångvård från tiden innan upplysningen 

fram till modern tid. Foucaults analys riktas mot mekanismer för maktutövning. 

Det är inte främst idéer som drivit på utvecklingen – där brutalt våld och mörka 

källarhålor successiv bytts ut mot rehabilitering och övervakning – utan praktiker 
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på institutioner. En arkitektonisk symbol som Foucault använder för att visa hur 

den moderna makten verkar genom potentiell övervakning och därigenom subjek-

tets egen anpassning och självkorrigering är Jeremy Benthams Panopticon 

(Foucault 2003, s.201) 1700-tals filosofen Jeremy Bentham gör en skiss av 

Panopticon, ett idealt fängelse konstruerat för att varje fånge i sin cell ständigt ska 

känna sig iakttagen (Foucault 2003, s. 202). Panopticon har aldrig existerat men 

utgör för Foucault en bild över hur makten tagit sig uttryck som uträknade, effek-

tiviserad övervakning och flyttat in i subjektet självt.  

 

Kunskapsobjekt 

Enligt Foucault utgår förutsättningen för kunskapen om objekt från att något blivit 

dominerat, gjorts till objekt inför en vetenskap eller blivit kunskapsobjekt inför en 

diskurs.  Utifrån Foucaults perspektiv på kunskap och makt så har dessa begrepp 

en förstärkande inverkan på varandra. Inverkan går i båda riktningar, Foucaults 

tankebild av detta är en spiral av makt och vetande (Hörnqvist 2012, s. 99f). Im-

pulsen att systematisera människan och samhället uppstod inte spontant utan i 

intresset för att identifiera problem (Hörnqvist 2012, s. 101).  

 

Frågeställningar 

Uppsatsen har som syfte att undersöka vilka diskursformationer och praktiker som 

påverkat hanteringen av högerextremt material i den svenska samlingen under 

tidsperioden år 2000- 2010. Analysen av materialet har utgått från följande fråge-

ställningar: 

Vilka praktiker (strukturerade arbetssätt) har använts i hanteringen av det 

högerextrema materialet? 

Vilka diskursformationer kring det högerextrema materialet framträder i utsa-

gorna om det? 

Hur har olika praktiker och diskursformationer påverkat det högerextrema 

materialet i samlingarna? / Vilka maktstrukturer framträder? 
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Källmaterial och metodredovisning 

I följande kapitel presenteras grunderna för val av empiri och metod. Kapitlet in-

leds med avsnitt Val av källmaterial som redogör för valet av källmaterial, urvals-

processen kring materialet och kompletterande material. Därefter följer avsnitt Val 

av metod, diskursanalys som redogör för val av metod, inriktning och tillväga-

gångsätt i bearbetningen av källmaterialet samt metodens begräsningar. 

Val av empiriskt underlag 

Källmaterialet som undersöks i studien utgörs av dokument ur Kungl. bibliotekets 

ämbetsarkiv under tidsperioden år 2000- 2010. Perioden är inte avlägsen i tid men 

både praktiska tillvägagångsätt och hur Kungl. biblioteket är organiserat i enheter 

och avdelningar har förändrats sedan källmaterialet kom till. En förhoppning har 

varit att anteckningar från möten beskriver dåvarande bibliotekspraktiker i hante-

ringen av högerextremism i samlingarna. Fokus ligger alltså på skriftlig doku-

mentation. Som komplement till de korthuggna texterna används också som empi-

riskt underlag mailkorrespondens samt en telefon och en mailintervju. 

Textgenre, avsändare och mottagare 

Källmaterialet som undersökts är minnesanteckningar från möten, interna policys, 

riktlinjer och beslut som beskriver eller diskuterar hanteringen av högerextremt 

material i Kungl. bibliotekets samlingar. Texterna har inte varit privata men det 

händer att de ger uttryck för enskilda personers åsikter. När enskilda personers 

namn förekommit har de strukits av etiska skäl. Texterna är förhållandevis kon-

centrerade, ofta uppräknande eller i punktform. De dokumenterar praktiska tillvä-

gagångsätt i hanteringen av det högerextrema materialet. ibland instruerar de ett 

arbetssätt, ibland ger de förslag på förändringar i arbetsrutiner.  

Tillvägagångsätt och avgränsning 

Inledningsvis hade uppsatsen ett bredare syfte: att undersöka hur Kungl. biblio-

teket hanterat propaganda och desinformation oavsett härkomst (politisk eller re-

ligiös), samt att jämföra hanteringen mellan olika tidsperioder. Efter att ha rådfrå-

gat anställda på ämbetsarkivet och överblickat en stor mängd av dokumentation 
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smalnade ämnet av. Det fanns inget underlag för hur desinformation och propa-

ganda hanterats. Den tidiga dokumentationen visade dock att det förekommit cen-

sur under andra världskriget. Att material censurerades under andra världskriget 

kan kopplas till det spända politiska läget och direkta order från regeringen, inte 

till Kungl. biblioteket som institution. På grund av detta har jag valt att inte foku-

sera på denna tidsperiod.  

Kompletterande källmaterial 

Som komplement till insamlingen av tryckt källmaterial utgår analysen från kon-

takt med vid den undersökta tidsperioden anställda på Kungl. biblioteket. I det 

otryckta källmaterialet finns en mail-korrespondens, ett intervjusvar via mail och 

anteckningar från ett möte. I det kompletterande källmaterialet finns också an-

teckningar från en telefonintervju med Daniel Pool på föreningen Expo. Intervjun 

syftade till att öka insynen i det högerextremistiska materialets betydelse för 

högerextrema grupper.   

Forskningsetik 

I dokumentationen från Kungl. bibliotekets ämbetsarkiv som studerats förekom-

mer privatpersoners namn och initialer. Dessa är strukna av integritetsskäl. När ett 

namn nämnts har det ersatts med tre stjärnor inom hakparentes, [***]. Undanta-

gen har varit om omnämnd person varit en känd forskare eller expert på höger-

extremism. 

Under uppsatsarbetet har jag varit anställd som bibliotekarie på Kungl. biblio-

teket. Jag har tagit intryck av att direkt ha kunna se den svenska samlingens upp-

ställning i magasinet, hjälpt låntagare att beställa fram material samt tjänstgjort i 

specialläsesalen dit låntagare under en tidsperiod varit hänvisade att studera 

högerextremt material. Uppsatsen har varit betjänt av flera bra tips från kunniga 

kollegor men informell information har inte använts i uppsatsen. Den informella 

informationen har dock i vissa fall bromsat förhastade slutsatser och fått analysen 

av materialet att byta riktning. 

Diskursanalys som metod 

Diskursanalys som utgått från Foucaults teori om diskurs och makt har använts i 

analysen av källmaterialet. Det finns inget motsvarande svensk term men enligt 

Wikipedia beskrivs vad som utmärker ”Foucauldian discourse analysis” som en 

diskursanalys som fokuserar på relationer mellan språk och makt (Wikipedia 

2017). Olsson skriver i sitt kapitel om Foucault i Critical Theory for Library and 

Information Science att Foucaults version av diskursanalys bäst lämpar sig för att 

undersöka specialiserat språk utvecklat inom en praktikgemenskap snarare än tal-
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språk mellan individer (Olsson 2010, s. 65) Merparten av källmaterialet som un-

dersöks i denna studie består av minnesanteckningar från möten – korta, kärnfulla 

texter som sammanfattar gemensamma diskussioner snarare än personliga åsikter.  

 Diskursanalysen av källmaterialet utgår från texter skrivna av Foucault men 

också från andras uttolkningar av hans texter. Analysen har en tonvikt mot 

Foucaults senare tänkande och hans genealogiska period som betonar diskursers 

koppling till maktrelationer i samhället (Lindgren 2015, s. 368). Men som Lind-

gren påpekar utesluter inte ett utökat fokus på maktrelationer tidigare aspekter av 

Foucaults tänkande.  

I enlighet med Foucaults syn på diskursbegreppet har en utgångspunkt i för-

hållande till källmaterialet varit att se språket som något utöver att vara dokumen-

terande och avspeglande. Ordval, kategorier och språkliga mönster har befunnit 

sig i mycket nära förbindelse till den fysiska hanteringen av det högerextrema 

materialet. Exempel på hur detta kan ta sig uttryck är när en ny samling med ett 

nytt namn skapas: material som placeras i den nya samlingen får ett nytt gemen-

samt signum; materialet samlas på gemensamma hyllor i magasinet och tillskrivs 

en ny uppsättning regler för hur det ska tillhandahållas.  

Intentionen i analysen av texterna har varit att få kunskap om hur olika dis-

kurser och praktiker påverkat hanteringen av det högerextrema materialet i den 

svenska samlingen. Den främsta vägen till kunskap om detta har varit att analy-

sera språkliga utsagor och påståenden om materialet d.v.s. val av begrepp och 

termer för att beskriva materialet. Utifrån mönster i utsagorna om högerextremism 

har diskursformationer i sättet att beskriva det högerextrema materialet synlig-

gjorts.  

 

 

Tillvägagångsätt 

Inledningsvis har undersöksperioden avgränsats. Det diskursdomän som analyse-

ras är: 

 

- Sättet att skriva om hanteringen av högerextremism i den svenska sam-

lingen.     

- På Kungl. biblioteket inom verksamhetsområden som ansvarat för hante-

ring av materialet.  

- Under tidsperioden 2000-2010  

Analysen av källmaterialet har därefter genomförts i tre steg kopplade till uppsat-

sens tre frågeställningar.  I det första steget har fokus legat på att synliggöra de 

praktiker som använts i hanteringen av det högerextrema materialet. Detta har 
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gjorts med hjälp av tidigare forskning, mailkorrespondens med anställda på 

Kungl. biblioteket samt en intervju med Daniel Poohl på Expo.    

Steg två i analysen av materialet har varit att analysera texterna med ett fokus 

på återkommande begrepp och påståenden i utsagor om högerextremt material i 

samlingarna. Analysen har fokuserat på vilka begrepp och utsagor som återkom-

mit, hur dessa relaterat till varandra samt om det funnits samband mellan begrepp-

sval och hantering av materialet. Utsagornas mönster har synliggjort diskursform-

ationer i sättet att beskriva det högerextrema materialet.  

Steg tre i analysprocessen har varit att sammanföra de praktiker som texterna 

vittnar om med de diskursformationer som framträtt för att se vad den samman-

tagna informationen kan säga utifrån ett maktperspektiv.  

De tre olika angreppsätten/stegen finns med i hela analysdelen, Högerextrem-

ism i svenska samlingen. Men har inte använts för att dela upp analysdelen i dess 

olika avsnitt. Målet är dock att de tre stegen som använts i undersökningen ska 

synliggöras i slutdiskussionen när uppsatsens frågeställning besvaras. 

 

 

Analysens disposition 

Källmaterialet har i analysen organiserats i tre övergripande verksamheter som på 

olika sätt hanterat det högerextrema materialet: en insamlande, en inordnande, 

och en tillgängliggörande verksamhet. Valet av dessa har en grund i de arbets-

mönster jag kommit i kontakt med i mitt arbete på Kungl. biblioteket, arbetsmöns-

ter som också återkommit i källmaterialet. De tre verksamheterna är övergripande 

och berör olika enheter på Kungl. biblioteket i varierande grad. Ingen avdelning 

eller enhet inom Kungl. biblioteket som organisation4 är strikt avgränsad till en 

insamlande, inordnande eller tillgängliggörande verksamhet. Indelningen återger 

dock hur kulturarvsinstitutioner tenderar att definieras. Exempelvis listar Gram 

olika aktiviteter som kan anses vara centrala för en kulturarvsinstitution att: 

”samla, bevara, beskriva och tillhandahålla materialet” (Gram 2014, s. 47). Nord-

in använder en snarlik uppdelning, han skriver att fyra aspekter ”av hävd” har 

betonats när nationalbibliotek definierats, ”insamling, bevarande, beskrivande och 

tillhandahållande av textbärande medier” (Nordin 2014, s. 11). Av dessa aktivite-

ter har jag alltså valt ut tre: att samla in, inordna (beskriva/göra sökbart) och till-

gängliggöra (tillhandahålla) material. Jag har endast indirekt berört ”bevarande”. 

Bevarande är inte oväsentligt för min uppsats, det är ett bakomliggande syfte med 

hela Kungl. bibliotekets verksamhet. Bevarande ingår i samtliga av de tre verk-

samhetsområden jag ringat in men synliggörs främst i tillgängliggörandet av 

                                                 
4 På Kungl. bibliotekets webbplats finns ett organisationsschema över hur organisationen är uppdelad i avdel-

ningar och enheter: http://www.kb.se/om/organisation/ (senast hämtad 2017-10-01) 

http://www.kb.se/om/organisation/
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material eftersom begränsningar i hur material tillhandahålls kan ha sin grund i 

bevarandeskäl. 

 

Diskursanalytiska verktyg 

Foucault filosofiska verk innehåller ingen manual med kriterier för hur en diskur-

sanalys ska utföras. Själv använde Foucault gärna ordet ”verktygslåda” för att 

beskriva sina böcker (Bengtsson 2002, s. 10). Med sina texter ville Foucault er-

bjuda olika slags analytiska verktyg och ingångar för att ta sig an svårgenomträng-

liga samhällsfenomen. Inspirerad av detta har jag valt att redogöra för tre olika 

”verktyg” som jag använt i analysen av källmaterialet: 

 

Diskursiva formationer/ diskursformationer/ diskurser 

I Vetandets arkeologi beskriver Foucault en diskursiv formation som en regelbun-

denheter mellan olika utsagor (Foucault 2002, s. 57). Regelbundenheten kan bestå 

i hur påståenden positionerar sig, funktioner bakom påståenden, hur de korrelerar 

med varandra eller hur de förvandlas. Foucault beskriver sökandet efter diskursiva 

formationer som att ”skildra relationerna mellan olika utsagor” (Foucault 2002, s. 

49). I uppsatsen undersöks alltså relationer mellan olika sätt att i källmaterialet 

uttala sig om det högerextrema materialet i samlingarna. 

 

Objektsbildning 

Enligt Foucault upptäcker vi inte kunskapsobjekt och beskriver dem, istället är 

vårt begreppsliggörande av fenomen som kunskapsobjekt betingat av en social 

praktik, avgränsad till en historisk kontext (Lindgren 2015, s. 267). Det högerex-

trema materialet i samlingarna är definitivt bärare av innehåll. Men i en diskursa-

nalys betraktas inte diskurser om materialet som beroende av materialet innehåll. 

Diskursformationerna ger upphov till det högerextrema materialet som kunskaps-

objekt och påverkar hur det högerextrema materialet hanteras i praktiken.  

Möjlighetsvillkor 

Ett för diskursanalysen viktigt begrepp är ”möjlighetsvillkor”. Med möjlighets-

villkor menas att undersöka möjliga orsaker till att ett visst fenomen görs till kun-

skapsobjekt (Bergström & Boréus 2012, s. 360). I min undersökning har detta 

handlat om grunden till att högerextremt material samlats in, inordnats och till-

gängliggjorts i samlingarna. I detta ryms också ett viktigt maktperspektiv. 

Foucault menar att impulsen att systematisera människan och samhället inte upp-

stod spontant utan utifrån ingivelsen att det finns problem som måste identifieras 

(Hörnqvist 2012, s. 101). Undersökningen söker efter ”möjlighetsvillkoren” till 
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diskursen om det högerextrema materialet i samlingen, möjlighetsvillkoren för 

varför objektet (högerextremt tryck) blir ett kunskapsobjekt och får en objektsdo-

män (en plats i samlingen).  

 

 

 

Metodens begränsningar och alternativa metoder 

Göran Bergström och Kristina Boréus skriver i inledningen till kapitlet ”Diskurs-

analys” i Textens mening och makt att diskursanalysen fortfarande, i början av 

2000-talet, var kontroversiell som metod inom samhällsvetenskaplig forskning 

(Bergström & Boréus 2012, s. 353). Bergström och Boréus hävdar dock att ifråga-

sättandet av diskursanalysens vetenskapliga värde klingat av i takt med att allt fler 

forskare skrivit in sig i en diskursanalytisk tradition. Metoden kommer dock med 

begränsningar. Analysen undersöker utsagor i källmaterialets och letar efter möns-

ter ibland dessa. Analysen kan alltså beskriva språkliga relationer och koppla dem 

till den praktiska hanteringen av materialet men kan inte uttala sig om starka or-

sakssamband – enbart synliggöra och tolka mönster. Därtill utgår tolkningen från 

ett på förhand bestämt perspektiv, källmaterialet betraktas genom linsen av 

Foucaults teorier om makt och diskurs. Analysen går inte ut på att bekräfta 

Foucaults teorier, utan att se vad som händer när källmaterialet beslyses av 

Foucaults teorier. 

Uppsatsen undersöker hur högerextremt material – som ofta innefattar anti-

demokratiskt material – hanteras av ett bibliotek i ett demokratiskt samhälle. Detta 

öppnar för frågan om varför diskursanalys och inte en ideologianalys använts. Hos 

Foucault finns en ideologikritik men det är inte själva begreppet ideologi som 

Foucault tar avstånd från. Istället invänder han mot att en ideologikritisk analys 

missar många av de föreställningar som finns i en text och som inte kan kopplas 

till en given ideologi (Hörnqvist 2012, s. 54).  I enlighet med detta har jag betrak-

tat diskursanalys som ett mer abstrakt verktyg än en ideologianalys. Jag har tillta-

lats av att förstå fenomenet makt som en oundviklig aspekt av alla samhällskon-

stellationer. Det som ryms i en diskurs kan vara ideologiskt sprängstoff men dis-

kursanalys som metod har bidragit med en distans till ideologiska motsättningar 

och mitt eget politiska ställningstagande.  
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Högerextremism i den svenska samlingen 

Analysen av källmaterialet är organiserad i tre avsnitt som anger tre övergripande 

verksamheter i hanteringen av materialet. I det första avsnittet Insamling analyse-

ras delar av källmaterialet som rör insamlingen av det högerextrema materialet, 

texter som beskriver arbetet inom arbetsområden där fokus varit att identifiera 

luckor i den svenska samlingen och driva in saknat material. I det andra avsnittet 

Inordning analyseras källmaterial som beskriver hur nyinkommet och befintligt 

högerextremt material i samlingarna organiserats, försetts med metadata och för-

varats. I det avslutande avsnittet Tillgängliggörande analyseras delar av käll-

materialet som diskuterar hur, i vilket syfte och för vem det högerextrema materi-

alet tillgängliggjorts. 

 

Insamling  

I detta avsnitt undersöks delar av källmaterialet som på olika sätt uttalar sig om 

insamlingen av det högerextrema materialet.  

Främlingsfientliga publikationer som kunskapsobjekt 

Den svenska samlingen består främst av material som samlats in genom pliktleve-

ranslagstiftningen. Som bakgrundsavsnittet visat har inte allt tryckt material om-

fattats av pliktleveranslagstiftningen. Därtill har inte heller allt material som om-

fattats av lagstiftningen skickats in till Kungl. biblioteket av ansvariga utgivare. 

Minnesanteckningar från ett möte med IDA5-gruppen visar att lagstiftningen i 

praktiken varit overksam när det kommit till insamling av tryckt material från 

svenska högerextrema grupper. Följande citat visar att Kungl. biblioteket under år 

2000 gjorde en satsning på arbetet med att samla in ”publikationer utgivna av 

främlingsfientliga grupper”:  

e) KB har stora luckor i samlingen vad gäller såväl äldre som nya publikationer utgivna av 
främlingsfientliga grupper. [***] rapporterade om den hjälp KB fått av Anna-Lena Lodenius 
och Heléne Lööw i ansträngningarna att täcka in området. Även utomlands utgiven forsk-

                                                 
5 IDA, Avdelningen för insamling och dokumentation  
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ningslitteratur om svenska förhållanden i ämnet saknas i stor utsträckning. (A5:5, ”Minnesan-
teckningar IDA År:2000 Nr 9 Datum: 2000-05-17”)  

I citatet ovan nämns ”främlingsfientliga grupper”, ”främlingsfientlighet” är en 

återkommande term i utsagor om högerextremism i dokumentation från 2000 till 

2005. När ”främlingsfientliga grupper” nämns i dokumentationen utgår jag från 

att termen åsyftar någon form av högerextremism. Lööw diskuterar ”främlingsfi-

entlighet” som begrepp i Nazismen i Sverige 2000-2014, en bok som syftar till att 

sammanfatta den högerextrema rörelsens utveckling i Sverige sedan millennie-

skiftet. Lööw menar att begreppet var en vanlig benämning på högerextremism i 

den offentliga samhällsdebatten främst under 1980- och 90-talen (Lööw 2015, s. 

9). Själv är dock Lööw kritisk till begreppet som hon menar är ”ett undflyende ord 

som omfattar allt och inget” (Lööw 2015, s. 9).  

Utöver ”litteratur utgiven av främlingsfientliga grupper” står det i ovan-

nämnda citat från mötet med IDA-gruppen att samlingen även saknar ”forsk-

ningslitteratur om svenska förhållanden” (A5:5, ”Minnesanteckningar IDA 

År:2000 Nr 9 Datum: 2000-05-17”). Att Kungl. biblioteket tagit hjälp av forskare 

för att täcka in området framgår av mailkorrespondens med en vid tidpunkten an-

ställd på pliktenheten. I mailkorrespondensen beskrivs en satsning där delar av 

Kungl. bibliotekets personal skulle ges mer inblick i den högerextrema rörelsen så 

här: ”För att få mer inblick i denna värld bjöd vi in två auktoriteter på området: 

Helene Lööw och Anna-Lena Lodenius. Vi höll två seminarier för delar av KB:s 

personal” (Mail-korrespondens, 2017-01-27). För att samla in materialet har 

Kungl. biblioteket alltså varit i kontakt med ovannämnda Heléne Lööw samt 

Anna-Lena Lodenius, två etablerade namn inom forskningen om högerextrema 

rörelser i Sverige. Att bjuda in forskare tyder på att det högerextrema materialet är 

ett etablerat kunskapsobjekt för forskning. Det tyder också på att Kungl. biblio-

teket ämnar samla in materialet, inte därför att högerextremism efterfrågats, utan 

därför att högerextremism som kunskapsobjekt efterfrågats.  

Hörnqvist skriver om Foucaults syn på relationen mellan makt och kunskap 

att styrkeförhållanden i samhället upprätthålls genom att ny kunskap produceras 

(Hörnqvist 1996, s. 153). Exempel på detta är den mängd information som produ-

ceras av anställda på samhällsinstitutioner som skatteverk, domstolsväsende, 

sjukhus etc. Kungl. bibliotekets relation till forskare som specialiserat sig på 

högerextremism är ett exempel på vad Foucault skulle se som relationen mellan 

institutionaliserade styrkeförhållanden och vetenskapligt vetande (Hörnqvist 

1996, s. 155).  Forskning om högerextremism, d.v.s. produktion av ny information 

om högerextremism, kan utifrån detta synsätt ses som ett redskap för att skydda 

rådande styrkeförhållanden i samhället. Styrkeförhållanden som i detta fall är till 

demokratin och våra grundlagsskyddade rättigheters fördel och till demokratins 

motståndares nackdel. 
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Källmaterialet tyder på att den akademiska världen också haft inflytande på 

hur högerextremism beskrivs i källmaterialets utsagor. Detta framgår av doku-

mentet ”Minnesanteckningar från rundabordssamtal med representanter för for-

skarvärlden och KB” som utgår från ett möte mellan representanter från Kungl. 

biblioteket och forskare. I följande citat framgår även att högerextremt material 

inte automatiskt levereras till biblioteket: 

[***] förhörde sig om vilken ingången är om man vill komma åt material på temat politisk 
agitation och politiska kampanjer. Ämnet är politik och materialet är sorterat på respektive 
parti, berättar [***]. Flygblad samlas också in och läggs i kronologiska serier. Om man upp-
ger årtal för det kampanjmaterial man är intresserad av så hittar KB:s personal det.  ”Obskyrt 
framställt material” av högerextremistisk karaktär kommer inte till KB per automatik. År 
2007 lyckades KB dock få en donation med sådant material, bestående av 300 flygblad och 
affischer.(A8:6, ”Minnesanteckningar från rundabordssamtal med representanter för forskar-
världen och KB”)  

 

I dokumentet som synliggör dialogen mellan forskare och bibliotekspersonal om-

nämns det högerextrema materialet med precision. Istället för att beskrivas som 

”främlingsfientligt tryck” beskrivs materialet som ”obskyrt framställt” och av 

”högerextremistisk karaktär”.  

 

Möjlighetsvillkor till insamlingen 

Jag har sökt men inte hittat dokumentation från ämbetsarkivet om hur högerextr-

emism i samlingarna hanterats före år 2000. Pliktleveranslagstiftningen har samlat 

in mängder av svenskpublicerat material till Kungl. biblioteket men den svenska 

samlingen är inte en komplett avspegling av allt som utgivits i landet. Det pågår 

ett kontinuerligt arbete med att driva in material som uteblivit. Resurserna är dock 

ändliga, alla luckor i samlingen kan inte prioriteras. 

En bakgrund till den plötsliga satsningen på insamling av högerextremt 

material år 2000 kan vara att högerextrema grupper under 1990-talet, i en rad 

våldsamma aktioner exponerade sin verksamhet i media (Lööw 2000, s.55). År 

1999 tycktes våldsupptrappningen kulminera i tre politiska mord, bilbombsatten-

tat, allvarliga våldsdåd och hot (P3 dokumentär, 2009).  Lööw har i en radiointer-

vju med Sveriges Radio sagt att ”nittionio blev den enorma urladdningen både för 

dom men också för samhället som helhet” (P3 dokumentär, 2009). Kungl. biblio-

teket är en kulturarvsinstitution som jobbar utifrån synsättet att allt material i sam-

lingarna anses ha ett värde för framtida generationer – ett evighetsperspektiv. 

Grunden för att samla in högerextremism kan dock kopplas till ett mer direkt be-

hov – behovet av att utöka kunskapen om den svenska högerextremismen – än till 

idealet en till en komplett svensk samling.   

Det våldsamma året 1999 kan med diskursanalytiska termer ses som ett möj-

lighetsvillkor till varför diskurser om det högerextrema materialet i Kungl. biblio-

tekets samlingar etablerar sig runt år 2000. Med möjlighetsvillkor menas här en 
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avgörande faktor till varför ett fenomen prioriterats som studieobjekt för veten-

skap och sedermera lett till nya sociala praktiker och institutionella lösningar 

(Bergström & Boréus 2012, s. 360). I detta fall är möjlighetsvillkoren faktorerna 

bakom varför högerextremism vid denna tidpunkt samlats in, inordnats och till-

gängliggjorts som en del av den svenska samlingen. Foucaults utgångspunkt är att 

impulsen att systematisera samhällsfenomen sällan uppstår spontant, de är 

sprungna ur behovet av att identifiera problem (Hörnqvist 2012, s. 101). Ett av 

möjlighetsvillkoren i detta fall, att en grupp utför våldshandlingar utifrån en ideo-

logi som baserar sig på idén om människors olika värde, leder till att olika instan-

ser i det demokratiska samhället – som baseras på människors lika värde – sluter 

sig samman. Detta visar sig i den insamlande verksamheten utöver kontakten med 

forskare även samarbetade med andra myndigheter och offentliga aktörer. I do-

kumentet ”Strategi för insamling av främlingsfientlig och antirasistisk litteratur 

till KB maj 2000-05-27” finns en lista över ”Viktiga kontaktorganisationer/ myn-

digheter”. I listan återfinns Säpo, Kommittén för forum för Levande historia, 

Kriminalvårdsstyrelsen och Riksåklagaren:  

 

Viktiga kontaktorganisationer/myndigheter:  

  
- forskare på CEIFO bl.a. [***] (internet) medverkat i Demikratiutredn [sic].  
- Demokratiutredningen delrapport skriven av bl.a. [***].  
- SÄPO arkivet ([***] och [***]), författningschef [***]  
- Kommittén för forum för Levande historia: [***]  
- Exit (Fryshuset): [***]  
- Kriminalvårdsstyrelsen  
- Riksarkivet  
- Riksåklagaren   

(”Strategi för insamling av främlingsfientlig och antirasistisk litteratur till KB maj 2000- 
05-27”).    

 

Att Kungl. biblioteket för att samla in materialet sökt samarbete med en stor bredd 

av olika aktörer i samhället säger något om det högerextrema materialet koppling 

till kriminell verksamhet. Utifrån Foucaults maktbegrepp säger det också något 

om institutionaliserade styrkeförhållanden i samhället. Riksåklagaren, Kriminal-

vårdsstyrelsen, Exit och Säpo (säkerhetspolisen) är på olika sätt instanser som 

syftar till att upprätthålla lagstadgade maktförhållanden i samhället och därigenom 

skydda demokratin. De högerextrema rörelser som myndigheterna i detta fall 

skyddar sig från vill omstörta rådande maktförhållandena.  

Att samarbeta med Säpos arkiv talar också för stora utmaningar när det kom-

mer till vilka praktiska tillvägagångsätt som krävts för att samla in materialet. 

Dokumentet ”Rutiner för insamlande av extremistisk litteratur Expo m.fl. 2000” 

vittnar också om att insamlingen var resurskrävande rent ekonomiskt. En finansi-

ell strategi var att samarbeta med Kommittén för levande historia. ”Kommittén för 
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forum för Levande historia” nuvarande Forum för levande historia är sedan år 

2000 en statlig myndighet och lyder under Kulturdepartementet (Forum för le-

vande historia, 2017). Myndighetens uppdrag är att vara ett nationellt forum som 

syftar till att ”främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter 

med utgångspunkt i Förintelsen” (Forum för levande historia, 2017).   

Under rubriken ”Finansiering” längre fram i dokumentet står följande: 

Öronmärkta pengar för ändamålet måste sökas. I anslagsform eller som projekt får diskuteras. 
Tas upp i samband med budgetarbetet kommande år. [***] tar kontakt med Kommittén för 
levande historia för att undersöka om de kan tänka sig att avstå delar av sitt anslag på 25 mil-
joner kr till förmån för KB. (”Rutiner för insamlande av extremistisk litteratur Expo m.fl. 
2000”) 

Senare dokumentation styrker att insamlingen av högerextremt tryck, trots att den 

som föregående citat visat var resurskrävande, prioriterades. Ett mötesprotokoll 

från ett enhetsmöte med Pliktleveransenheten visar att enheten vid tidpunkten 

prioriterade insamlingen av ”främlingsfientlig litteratur”. I mötesprotokollet står 

det att man beslutat att göra en prioriteringslista ”över de viktigaste ämnena”. Pri-

oriteringslistan består av fyra punkter varav ”Leveranser av främlingsfientlig litte-

ratur” hamnade som punkt två av fyra i prioritet.  

I. Delmål för kompletteringsärenden  
        II. Leveranser av främlingsfientlig litteratur  
        III. Inventering och insamling av invandrarlitteratur  
        IV. Genomgång av Lev-per-nr-leverantör  
       (A6:19, ”Dagordning från enhetsmöte på Pliktleveransenheten 2001-12-20”) 

I prioriteringslistan som är daterad 2001 beskrivs materialet som ”främlingsfient-

lig litteratur”, vilket i källmaterialet varit den vanligast förekommande benäm-

ningen på högerextremism i den insamlande praktiken under det tidiga 2000-talet. 

I dokumentet ”Dagordning från enhetsmöte på Pliktleveransenheten 2002-01-09” 

finns en lista med samma rangordning. Under rubriken ”Vilka arbetsformer ska vi 

ha vid Ple våren 2002 och framöver?” följer en prioriteringslista där ”leveranser 

av främlingsfientlig litteratur” kommer som punkt två av fyra: 

Prioriterade punktinsatser är: 1. Delmål för kompletteringsärenden, 2. Leveranser av främ-
lingsfientlig litteratur, 3. Inventering och insamling av invandrarlitteratur, 4. Genomgång av 
Lev-per-nr-leverantörer. (A6:19, ”Dagordning från enhetsmöte på Pliktleveransenheten 2002-
01-19”) 

Att insamlingen av ”främlingsfientlig litteratur” prioriterats under den undersökta 

tidsperioden framgår också av dokumentet ”Aktivitetslista för Team Plikt – ej 

löpande arbetsuppgifter 2007-2008”. I dokumentet finns en tabell över de aktivite-

ter som ”Team Plikt” åtagit sig att göra. Aktiviteterna graderas utifrån prioritets-

grad ”hög”, ”medel” eller ”låg”.  Här anges att aktiviteten ”Komplettering och 



 40 

information” om ”Främlingsfientlig litteratur” har ”medel” i prioritetsgrad 

(F3F:51, ”Aktivitetslista för Team Plikt – ej löpande arbetsuppgifter 2007-2008”).  

Arbetsgruppen som prioriterat att samla in det högerextrema materialet, 

”Team plikt” beskrivs mer i detalj i dokumentet ”Team Plikt är en avknoppning 

av Pliktleveransenheten från KB:s förra organisation”. I dokumentet framgår att 

arbetsuppgiften att ”täcka luckor i den svenska samlingen” har haft en framträ-

dande roll för gruppen. Via pliktleveranslagstiftningen kan Team plikt ”utfärda 

såväl dispenser som vitesförelägganden”. Team plikt kan alltså utifrån att de föret-

räder Kungl. biblioteket som en statlig myndighet använda tvångsåtgärder för att 

driva in material i enskilda fall: 

Vi arbetar mer med myndighetsutövning än med traditionella bibliotekarieuppgifter. Genom 
pliktexemplarslagstiftningen kan KB utfärda såväl dispenser som vitesförelägganden. Teamet 
har tolkningsansvar och arbetar med rådgivning mot pliktleverantörer och övriga pliktleve-
ransbibliotek. Gruppen består av sex personer som arbetar med att spåra och informera plikt-
leverantörer, täcka luckor i den svenska samlingen och arbeta med identifikatorer so ISBN, 
ISMN och URN:NBN. (F3F;51, ”Team Plikt är en ”avknoppning” av Pliktleveransenheten 
från KB:s förra organisation”) 

För Team plikts arbete har det alltså varit centralt att tolka och verkställa pliktle-

veranslagstiftningen men även tryckfrihetsförordningen har haft betydelse. In-

samlingen av högerextremt material är något som återkommer i dokumentationen. 

I ett senare dokument framgår det att en av de punktinsatser Team Plikt ägnat sig 

åt varit insamling av ”främlingsfientlig litteratur”. 

Att kalla högerextremism för ”främlingsfientlig litteratur” förändras i utsagor 

från källmaterialets senare dokument. I dokumentet ”Minnesanteckningar från 

möte 2009-01-16 om Team Insamlings integrering i Samlingarna” diskuteras hur 

en framtida organisation av Team Plikts verksamhet kan komma att se ut. Under 

rubriken ”Önskemål” tas ”samverkan med Expo kring ”högerextremistiskt tryck” 

upp som ett förslag på en riktad insats: 

Team Insamling önskar mera tid för analys och för riktade insatser, t.ex. informationskam-
panjer, samverkan med Expo kring högerextremistiskt tryck och utredning av utgivar- och re-
klamationsproblem som faller mellan stolarna. (A5:8, ”Minnesanteckningar från möte 2009-
01-16 om Team Insamlings integrering i Samlingarna.”) 

Att ”främlingsfientligt” bytts ut mot ”högerextremistiskt” tryck kan bero på att en 

gemensam samling för extremisttryck vid tidpunkten etablerats som en kategori i 

samlingarna, något som tas upp i nästa avsnitt (Inordning). Citatet ovan är taget 

från källmaterialets senast daterade minnesanteckning från ett möte med Team 

Plikt. Vilket kan tyda på att gruppen efter detta upphörde under den konstellation 

den varit verksam.  
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Högerextremt tryck – form och innehåll  

Innehållsmässigt är det troligt att det högerextrema tryck som samlats in rymmer 

våldsbejakande inslag och brott mot Lagen om hets mot folkgrupp. Lööw gör en 

genomgång av flertalet tidskrifter från 1990-talet där antisemitism och rasideologi 

varit uttalat (Lööw 2000, 51ff). Kungl. biblioteket har inte haft några resurser att 

granska innehållet i materialet. Det enda material i bibliotekets samlingar som 

granskats är material med potentiellt barnpornografisk innehåll (Arbelius 2011, s. 

100). 

I dokumentet ”Strategi för insamling av främlingsfientlig och antirasistisk lit-

teratur till KB maj 2000-05-27” framgår behovet av att samla in material som 

pliktleveranslagstiftningen inte täcker. Ett exempel på detta är klistermärken. 

Kungl. biblioteket har enligt följande citat bestämt sig för att samla in klistermär-

ken av ”kulturella skäl” och för ”forskningsändamål”: 

Allmänt 
 
Klistermärken är en vanlig distributionsform, kanske den vanligaste. Detta är inte enligt lag 
leveranspliktigt material. Av kulturella skäl och för forskningsändamål kan detta ändå vara av 
intresse. KB har därför beslutat att samla in även detta. (”Strategi för insamling av främlings-
fientlig och antirasistisk litteratur till KB maj 2000-05-27”) 

Klistermärken som informationsbärare har långt före internets genombrott använts 

av högerextrema grupper för att nå ut till en bredare allmänhet. Därtill har klis-

termärken och flygblad varit relativt enkla att producera privat och därmed även 

använts av de allra minsta, lokala högerextrema grupperingarna (Lööw 2000, 56). 

I citatet ovan om klistermärken tas både ”kulturella skäl” och ”forskningsända-

mål” upp som anledning till att samla in högerextremt tryck. Detta kan förstås 

som att högerextremt tryckt material även ansetts ha ett kulturellt värde – att bris-

ter i insamlingen av det varit problematiskt utifrån ett kulturarvsperspektiv. Den 

potentiella förlusten av ett kulturarvs värde kan därmed också betraktas som ett 

möjlighetsvillkor. Det troliga är dock att forskningsvärdet kopplat till hotet från 

högerextrem ideologi varit den utlösande faktorn till att samla in materialet. Cita-

tet ovan är den enda passage i källmaterialet där högerextremt tryck kopplas till 

ett kulturellt värde. 

Rubriken ”Strategi för insamling av främlingsfientlig och antirasistisk littera-

tur till KB” talar för att strategin lika mycket syftar till att samla in främlingsfient-

lig som antirasistisk litteratur. Men konkreta exempel ur dokumentet som beskri-

ver vilken litteratur som avses talar för att strategin fokuserat på högerextremism. 

I dokumentet finns exempelvis en lista som inordnar potentiella insamlingsobjekt 

i olika kategorier:   

Böcker förekommer endast i mindre skala. Dessa kan indelas i:  

- återutgivning (faksimilutgåvor av äldre titlar) t.ex. Per Engdahls memoarer  
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- nyproducerade memoarer  
- debattböcker  
- poesi (t.ex. Eiberling)  
- rasistisk, antisemitisk litteratur (numera ofta influenser från USA)  
- manualer (hur tillverkar man en bomb eller andra verktyg som kan användas i raskriget) -  
- idéromaner (endast små upplagor) 

 (”Strategi för insamling av främlingsfientlig och antirasistisk litteratur till KB maj 2000-
05-27”)   

 

Merparten av ovan listade kategorier är direkt kopplade till en högerextrem, inte 

antirasistisk kontext. Det är också intressant att medan ”främlingsfientlighet” är 

en relativt vag term är kategorierna på listan specifika med explicit högerextrema 

exempel. I indelningskategorin ”återutgivning” nämns ”Per Engdahls memoarer”. 

Per Engdahl var nazisympatisör och en slags förgrundsgestalt inom den svenska 

fascistiska och nationella rörelsen under 1900-talet (Lööw 2015, s. 33). I indel-

ningskategorin ”poesi” står det i stycket ”t.ex. Eiberling” inom parentes. Curt Ei-

berling var en svensk nazistisk poet och författare (Lodenius 1998, s. 14). År 2004 

dömdes Eiberling för brott mot Lagen om hets mot folkgrupp (Wikipedia, 2017). 

En av indelningsgrupperna anger specifikt ”rasistisk, antisemitisk litteratur”. I 

indelningskategorin ”manualer” står det inom parentes: ”hur tillverkar man en 

bomb eller andra verktyg som kan användas i raskriget”. Radikaliserade grupper 

av varierande politisk härkomst kan antas tillverka bomber, men ”raskrig” är en 

term som högerextrema grupper använder, inte antirasistiska. Indelningslistan 

talar för att även insamlingen har möjliggjorts genom att se på det högerextrema 

materialet som ett kunskapsobjekt. I detta fall ett kunskapsobjekt som kunnat de-

las in i olika kategorier. Genom att rikta insamlingen av högerextremism mot 

kända kategorier såsom idéromaner, poesi och manualer har insamlingen av 

högerextremism som kunskapsobjekt strukturerats.  

Då böcker, som det tidigare dokumentet vittnar om, endast förekommit ”i 

mindre skala”, talar rubriken ”Tidskrifter” i ett annat dokument för att just tid-

skrifter varit ett viktigt fokus för insamlingen:  

Tidskrifter 

Vi har fått en diskett från Expo skriven i Mac. Konverteras till PC. Innehåller ca 40 tid-
skriftstitlar. Jämför med [***] listor över KB:s bestånd. Vad har KB av detta? (”Rutiner för 
insamlande av extremistisk litteratur Expo m.fl. 2000”)   

”40 tidskriftstitlar” är en relativt stor mängd vilket talar för en hög produktivitet 

inom den högerextrema rörelsen, men också potentiellt en stor lucka i Kungl. 

bibliotekets eget bestånd. Lööw menar dock att något som varit typiskt för 

högerextrema tidskrifter är att de gått under jorden så snart åklagare eller polis 

börjat intressera sig för dem för att efter en tid uppstå under ett nytt namn men 

ofta med samma utgivare (Lööw 2000, s. 53). Att döma av Lööws historiska 

överblick över den högerextrema rörelsens utveckling i Sverige, ”Från Nordiska 

Rikspartiet till Ariska Brödraskapet” har tidskrifter spelat en central roll som en 
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sammanhållande referenspunkt i rörelsens olika förgreningar. Tidskriftsprenume-

rationer har före internets genomslag varit ett viktigt kommunikations- och in-

formationsmedel för högerextrema grupper (Lööw 2000, s. 51ff). 
 

Strategier för insamling 

Det första steget i insamlingen av materialet tycks alltså ha varit att kartlägga vad 

Kungl. biblioteket saknar i sitt bestånd. Funktionen med disketten från Expo var 

att jämför vilka av Expos titlar som fanns i Kungl. bibliotekets samlingar, alltså en 

kartläggning av högerextremism i samlingarna. Expos arkiv är enligt Expos 

webbplats ”Skandinaviens största samling av högerextrem propaganda” (Expo, 

2017).  Dokumentet ”Rutiner för insamlande av extremistisk litteratur Expo m.fl. 

2000” vittnar om att Kungl. biblioteket haft ett liknande utbyte av information 

med SÄPO. I dokumentet finns följande citat under rubriken ”Vad kan besöket 

från SÄPO 1/9 2000 ge?”. 

KB: önskar ev. dubbletter eller kopior av material som SÄPO eventuellt har, men KB saknar. 
SÄPO har fått [***] sammanställning över KBs bestånd som är kartlagt så här långt. Eventu-
ellt kan material från SÄPO överlåtas vid framtida gallring. Kanske kan SÄPO tänka sig en 
avtalsenlig deposition av sin samling på KB. (”Rutiner för insamlande av extremistisk littera-
tur Expo m.fl. 2000”)  

Av texten framgår att även kontakten med Säpo syftar till att stämma av vad orga-

nisationen har i sitt arkiv och utifrån detta kartlägga vad som saknas i Kungl. 

bibliotekets samlingar. Även här går det att dra kopplingar till vad Foucault ser 

som det ömsesidiga förhållandet mellan makt och vetande. Vetandet i detta fall är 

inte ett oberoende utan en maktutövning som syftar till att upprätthålla styrkeför-

hållanden i samhället (Hörnqvist 1996, s. 153). Det praktiska tillvägagångsättet 

Kungl. biblioteket använder för att samla in materialet utgår främst från kartlägg-

ning av vad biblioteket saknar med hjälp från andra myndigheter. Utöver att 

stämma av det egna beståndet mot andra myndigheters arkiv framförs också öns-

kemål att få tillgång till material från Säpo vid en ”framtida gallring”. Detta fram-

går även av följande citat: 

SÄPO föreslog och har lovat undersöka möjligheten att avyttra sina original till KB, medan 
man själv kopierar det innehåll i sina egna samlingar som kan vara av intresse för det fortsatta 
arbetet inom SÄPO. (”Rutiner för insamlande av extremistisk litteratur Expo m.fl. 2000”) 

I dokumentet ”Strategi för insamling av främlingsfientlig och antirasistisk littera-

tur till KB maj 2000-05-27” nämns strategier för att samla in materialet. I doku-

mentet nämns utöver kartläggning av vad som saknas möjligheten att på olika sätt 

samla in det saknade materialet. Här nämns dubbletter och depositioner från andra 

organisationer men när detta inte är görbart tillskrivs även ”kopior” ett värde som 
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framtida exemplar i samlingen. Tillvägagångssättet utöver depositioner är att 

skicka brev till utgivare, göra inköp och skriva upp sig på adresslistor:  

Hur ska KB skaffa in materialet? 
 
Kartläggning av vad KB saknar  
Brev till utgivare (kompletteringsärende en masse)  
Köp, antingen direkt från organisationerna eller via våra kontaktpersoner  
Kopior  
Depositioner (ev. från Expo) avtal om i vilken form materialet får tillhandahållas skrivs  
Expo skickar adresslista på org. som skulle kunna tänka sig att leverera  
Dubletter från bl.a. Expo och Lööw till KB  
(”Strategi för insamling av främlingsfientlig och antirasistisk litteratur till KB maj 200005-

27”)  

I dokumentet står också mer utförligt varför specifikt utarbetade strategier behövs 

för att samla in materialet. Det finns två angränsande problemområden som för-

svårar insamlingsarbetet. Något som Lodenius bekräftar i sin artikel ”Helsingborg 

fäste för nazistförläggare” är att högerextrema bokutgivare vid tiden runt millen-

nieskiftet var svåra att komma i kontakt med. Källmaterialet återspeglar dels att 

det varit svårt att hitta utgivare som var villiga att skicka in pliktexemplar, dels att 

högerextrema grupper ofta var lokala och tillfälliga: 

Det kan vara svårt att fånga upp villiga personer som skickar av olika skäl. Små, lokala grup-
per som upplöses kort efter att de har uppstått. Publiceringen blir också därefter. Vi kan där-
för inte alltid vara säkra på om den tidskriftstitel vi har är komplett och endast utkom med ett 
par nummer eller om vi inte har fått in materialet i dess fullständighet. 

Andra sätt att sprida information på är hemsidor (dock mindre vanligt än man tror), flyg-
blad(lätta att printa ut) och tidskrifter. (”Strategi för insamling av främlingsfientlig och anti-
rasistisk litteratur till KB maj 2000-05-27”).    

I citatet ovan står att det är svårt att avgöra om exempelvis andelen tidskrifter som 

samlats in ”är komplett och endast utkom med ett par nummer eller om vi inte har 

fått in materialet i dess fullständighet”. Dokumentet är från år 2000 när använd-

ningen av internet var ett etablerat verktyg för att söka information men för främ-

lingsfientliga grupper att sprida information via internet anses i citatet ovan vara 

”mindre vanligt än man tror”. Av dokumentet framgår också att insamlandet av 

materialet kräver upparbetade nätverk och att man därför överväger att utöka 

samarbetet med Expo i framtiden:  

Insamlande: 

Expo anlitas för framtida insamlande. De har nätverket och upparbetade rutiner/en förtroen-
debank. Kan dessutom lätt arrangera fiktiva e-postadresser, som inte så lätt kan lokaliseras. 
(Rutiner för insamlande av extremistisk litteratur Expo m.fl. 2000)   

För att samla in materialet krävs alltså ”en förtroendebank”. Ordvalen ”upparbe-

tade rutiner” och ”förtroendebank” i denna kontext belyses av en telefonintervju 
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med Expos VD Daniel Poohl. Enligt Poohl har Expo länge arbetat under täckman-

tel av fiktiva e-postadresser för att kunna samla in högerextremt material. Insam-

lingsarbetet har ibland krävt att Expos medarbetare använt falska personuppgifter 

och indirekt infiltrerat högerextrema grupper. Detta tillvägagångsätt har inte be-

hövt vara mer avancerat än att använda ”fiktiva e-postadresser” för att samla in 

material, eller när det kommer till det tryckta materialet, en fiktiv adress till en 

fysisk brevlåda. Mail-korrespondens med en tidigare ansvarig på Pliktleveransen-

heten ger dock uttryck för att ett sådant arbetssätt kolliderade med den statliga 

värdegrunden. För att få del av den högerextrema rörelsens publikationer krävs 

ofta medlemskap i rörelsen: 

Till saken hör att KB verkligen under årens lopp hade försökt att kontakta olika rörelser och 
skaffa in material. Problemet är dock dels att det är svårt att få direktkontakt med dessa rörel-
ser, dels att man i många fall måste bli medlem för att få tillgång till deras publikationer. Det 
blir ju ett moraliskt dilemma. Ingen anställd ska behöva bli medlem för att KB ska få tillgång 
till materialet. KB har inte heller för avsikt att understödja rörelserna ekonomiskt för att få 
tillgång till materialet genom att behöva köpa skrifterna. (Mail-korrespondens, 2017-01-27) 

Föregående citat visar att insamlingen av högerextremt tryckt material var en 

fråga där flera intressen krockade. Frågan om hur långt det rimligt att Kungl. 

biblioteket som statlig myndighet sträcker sig för att samla in och i förlängningen 

bevara och tillhandahålla material med direkt rasistisk och antidemokratiskt inne-

håll har fortfarande relevans. Även om merparten högerextremt material idag är i 

lättåtkomlig, elektronisk form. 

Delsammanfattning (Insamling) 

Det finns inga indikationer på att Kungl. biblioteket valt bort att samla in högerex-

tremt material. I det aktiva insamlandet av materialet förekom flera olika praktiker 

som syftade till att samla in materialet. Under början av 2000-talet gjordes en 

punktinsats för att samla in ”främlingsfientligt” material. Skälen som angavs var 

att det fanns en lucka i samlingarna av detta material. Tidpunkten, år 2000, då 

punktinsatsen startade sammanfaller väl i tid med 1999 som var ett år som prägla-

des av våldsamhet från högerextrema grupper i samhället. Det upptrappade våldet 

och en öppet antidemokratisk ideologi kan ses som möjlighetsvillkor till varför 

intresset att samla in högerextremt tryck väcktes. Det direkta behovet av att pro-

ducera ny kunskap om högerextrema rörelser styrks av att Kungl. biblioteket re-

dan från starten av insamlingen av högerextremism samarbetat med forskare. Ut-

över forskare samarbetade Kungl. biblioteket också med andra myndigheter och 

organisationer som på olika sätt upparbetat rutiner för att samla in högerextremt 

tryck samt resurser för att upprätthålla lagar och skydda demokratin.  

Det praktiska tillvägagångsättet i insamlingen av det högerextrema materialet 

tyder på en god kunskap om vilken slags extremism det rörde sig om samt vilken 

typ av tryckt material som varit viktigt för den högerextrema rörelsen innan den 
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digitala utvecklingen tog fart. Material såsom klistermärken och flygblad nämns 

explicit. Källmaterialet tyder också på en god kännedom om högerextrema grup-

pers ovilja att samarbeta med Kungl. biblioteket som statlig myndighet och makt-

instans i det demokratiska samhället. En stor del av den insamlande verksamheten 

har därför stöttat sig på andra myndigheter och arkivs redan insamlade bestånd.  

I källmaterialets utsagor beskrivs det högerextrema materialet i insamlings-

processen genomgående som ”främlingsfientligt” men i en kontext där forskare 

förekommer beskrivs det som ”’obskyrt framställt’ material av högerextremistisk 

karaktär”.  

  

Inordning  

I följande avsnitt undersöks texter ur källmaterialet som på olika sätt beskriver 

inordningen av nyinkommet och kategoriseringen av befintligt, högerextremt 

material i samlingarna. I den inordnande verksamheten ligger fokus på hur nyin-

kommet material och befintligt material i samlingarna struktureras, organiseras 

och förvaras. Den svenska samlingen består av flera delsamlingar – aktiva såväl 

som avstannade. Samlingen utvidgas kontinuerligt och befinner sig därmed i ett 

ständigt stadium av omvandling. Att göra nytt material till en del av samlingen 

innebär samtidigt att förändra den, liksom tillkomsten av nya signum och sam-

lingar inom samlingen förändrar dess helhet.  

 

 

Högerextremism utspritt i samlingarna 

Källmaterialet visar att det, innan arbetet med att aktivt samla in högerextremt 

material kom igång, inte fanns en gemensam samling avsedd för enbart ”extremist 

tryck”. Material som bejakade rasism fanns dock sedan länge i Kungl. bibliotekets 

samlingar, delar av det var placerat i K- och L-samlingen. I en mailintervju sva-

rade en tidigare anställd på hur det högerextrema materialet hanterats. En av frå-

gorna berörde hur det högerextrema materialet placerats innan en särskild samling 

ägnad åt extremistiskt tryck upprättats. I intervjun framgick att delar av materialet 

tidigare kan ha funnits i K-samlingen: 

Innan den [Extremistsamlingen] startade kan en del material ha varit placerat i K-samlingen, 
som hade ett synnerligen varierat innehåll. (Där fanns verk om Haijby-affären, konfidentiella 
Årsberättelser från SSAB, enskilda böcker från författare som inte vill att boken skulle läsas 
av "obehöriga" bland mycket annat - en mycket spretig samling. Det var tal om att gå igenom 
denna samling under min tid men vad som hänt med den kanske [***] vet.) Genom placering 
i K-samlingen gällde att verken inte togs fram annat än i specifika undantagsfall. Övrigt var 
spritt i vanliga samlingarna enligt min minnesbild. (Mail-svar, 2017-03-29) 
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Enligt citatet ovan var det högerextrema materialet utspritt i samlingarna, bara en 

del var placerat i den för allmänheten spärrade K-samlingen. Beskrivningen av K-

samlingen i citatet ovan överensstämmer med dokumentation om K-samlingen ur 

Kungl. bibliotekets ämbetsarkiv. I minnesanteckningar från ett möte om speciallä-

sesalens kategorier beskrivs hanteringen av K-samlingen. I dokumentet står det att 

K-samlingen ”bör betraktas som museisamling utan särskilda restriktioner” men 

samtidigt återges synen på att visst material i den alltjämt bör låsas in (”Minnes-

anteckningar avslutande möte om specialläsesalen kategorier 020123”). I doku-

mentation ur källmaterialet framgår att högerextremt material utöver K-samlingen 

även varit placerat i L-samlingen: 

K- och L-samlingen  
På grundval av [***] undersökning av K-samlingen konstaterades att denna saklöst kan gå till 
vanlig läsesal. Detta gäller också för L-samlingen med undantag för:  
K Anka – rekommenderade inköp av så komplett B-svit som möjligt; jämförelse med faksi-
miler såsom sommarprojekt?  

        Porren – Mikrofilmning rekommenderas; tills vidare kvar i specialläsesalen  
        Nazistlitteratur (d:o? undrar [***])    
        (F9:15, ”Minnesanteckningar möte om specialläsesalens kategorier 010425”) 

I L-samlingen, den låsta samlingen, återfinns alltså undantagna typer av material 

som inte får studeras i den vanliga läsesalen. Den första gäller några tidiga num-

mer av serietidningen Kalle Anka, den andra pornografi och den sista nazistlittera-

tur. Jag har inte kunnat uttyda vad ”d:o?” betyder i sammanhanget. Vid sidan av 

nazistlitteratur finns i dokumentet en liten krumelur ritad med bläckpenna. Inte 

heller där har jag kunnat uttyda vilken bokstav, ord eller symbol som är utskriven. 

Kanske är det en markering som inte ska utläsas på något annat vis än som en 

markering. Ovanstående citat talar för att stora delar av det material som tidigare 

varit belagt med restriktioner nu kommer att kunna läsas i den allmänna läsesalen 

– något som antyder att de låsta samlingarna är på väg att avvecklas. I minnesan-

teckningarna från ett möte med IDA-gruppen, knappt ett år senare, diskuteras 

dock hur nytt material som ska gå till K- och L-samlingen bör hanteras: 

d) K-samlingen och L-samlingen. [***] hade väckt frågan hur man gör med nytt material som 
ska till dessa samlingar. Samlingarna har visst historiskt intresse, där finns till exempel gamla 
polisunderrättelser, tryckta uppgifter som företag ej ville skulle komma i händerna på konkur-
renter. L-samlingen innehåller indragna publikationer, till exempel sådana som fällts i tryck-
frihetsmål, (beskedlig) porr och första numret av Kalle Anka och Fantomen. [---] En annan 
fråga som kom upp i sammanhanget, nämligen den främlingsfientliga litteraturen som KB ak-
tivt har försökt samla in, men där ligger bollen hos någon utanför KB, som ska kontaktas igen 
(A5:5, ”Minnesanteckningar IDA År:2002 Nr 2 Datum 2002-01-24”) 

I diskussionen om hur nytt material som förs till K- och L-samlingen ska hanteras 

kommer alltså frågan om den nyligen insamlade främlingsfientliga litteraturen 

upp. Vad som menas med att ”bollen” ligger ”hos någon utanför KB” i frågan om 

det högerextrema kan jag enbart spekulera i. Möjligen åsyftas ett samarbete gäl-
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lande insamlingen av det högerextrema materialet snarare än hur det befintliga 

materialet ska placeras i samlingarna. I dokumentet ”Rutiner för insamlande av 

extremistisk litteratur Expo m.fl. 2000” diskuteras vad som eventuellt ska göras 

med det nyinkomna högerextrema material som samlats in.  När ”signumsättning” 

tas upp efterfrågas ett ”signum som är neutralt och gemensamt för hela samling-

en”: 
.  

- Att diskutera internt: ska vi skapa en microfilmsamling av dokumenten? Originalen finns 
kvar på sin ursprungliga plats  

- signumsättning. Ett signum som är neutralt och gemensamt för hela samlingen.  
- kod i katalogposten på originalskriften som signalerar att detta material inte får lånas ut.  
- hur märker man skrifterna i samlingarna?  

(”Rutiner för insamlande av extremistisk litteratur Expo m.fl. 2000”)  

Det finns alltså planer på att märka det material som betraktas som högerextremt 

med ett neutralt, gemensamt signum. Att eftersträva ett neutralt signum eller ett 

neutralt namn för en samling är inget unikt för Kungl. biblioteket. Amerikanska 

forskningsbibliotek har bland annat använt ”Alternative” eller ”Oppositional 

press” som namn på samlingar med högerextremt innehåll (Berlet 2008, s. 593). 

Strävan efter ett politiskt neutralt signum på ett politiskt laddat material kan uti-

från en svensk kontext ha sin grund i objektivitetsprincipen i regeringsformen. I 

Johan Hirschfeldts kapitel ”Biblioteken – en femte funktion i den demokratiska 

rättsstaten i rapporten Den femte statsmakten tas objektivitetsprincipen i rege-

ringsformen upp som en förordning som reglerar bibliotekens uppdrag. I Hisch-

feldts tolkning av objektivitetsprincipen ska biblioteken och dess anställda iaktta 

saklighet och vara opartiska när det kommer till förvaltningsuppgifterna 

(Hirscfeldt 2017, s. 75). Strävan efter ett politiskt neutralt signum får dock en an-

nan innebörd utifrån Foucaults analys av makten. Foucault skriver att det i ana-

lysen av maktspråk är viktigt att fokusera på språkets ”taktiska produktivitet” och 

i vilket ”strategiskt sammanhang” det används (Foucault 2002, s. 111).  När det 

kommer till ”strategiskt sammanhang” kan i detta fall ett politiskt neutralt signum 

användas för att undvika att positionera sig. Att inte ta ställning möjliggör att upp-

rätthålla ett oberoende maktövertag. Att inordna material under ett särskilt signum 

i syfte att särbehandla det är en maktutövning. När det kommer till maktspråkets 

”taktiska produktivitet” kan ett politiskt neutralt signum underlätta för hur signu-

met används. Om signumet är neutralt sänks kriterierna för vad som ska klassifi-

ceras med hjälp av signumet. 

I föregående citat föreslås också en ”kod i katalogposten” som ska signalera 

att materialet ”inte får lånas ut”. Det ska tydligt framgå i själva framtagningen att 

det högerextrema materialet är belagt med restriktioner. I dokumentet föreslås 

också mikrofilmning av materialet samt att låta originalen vara ”kvar på sin ur-

sprungliga plats”.  Idén om en separat mikrofilmssamling återkommer i dokumen-

tet ”Strategi för insamling av främlingsfientlig och antirasistisk litteratur till KB 

maj 2000-05-27” under rubriken ”Hur ska KB ta hand om materialet?”:  



 49 

Föreslås att vi mikrofilmar hela materialet (helst vid ankomst) och gör en separat samling av 
materialet. Klassificeringen: allmänt samhällsvetenskaplig. Genom signumsättningen ser vi 
vilken samling skriften ingår i. Kan vi söka externa medel för finansieringen av mikrofilm-
ningen? (”Strategi för insamling av främlingsfientlig och antirasistisk litteratur till KB maj 
2000-05-27”) 

 I dokumentet föreslås alltså en ”allmänt samhällsvetenskaplig” klassificering. 

Återigen är det själva signumsättningen som ska förvarna den initierade om 

materialets särskilda roll i samlingen. Dokument går dock inte in på om materialet 

ska få lånas ut eller inte. Ingenstans i dokumentationen anges uttryckligen skälen 

till att mikrofilma materialet men förslaget att göra ”en separat samling av materi-

alet” kommer att realiseras.  

Extremistsamlingen  

Att material flyttas till en gemensam samling förutsätter att det kategoriserats. Det 

praktiska arbetet med att skapa en gemensam signumsättning kan därför ses som 

inledningen till den gemensamma samlingen. I minnesanteckningar från ett en-

hetsmöte med nationalbibliografins periodikaenhet daterat 2001-05-22 beskrivs en 

förändring som är på väg att införas i hanteringen av material från ”extremistor-

ganisationer”, materialet ska omsigneras och låsas in: 

Signering av extremlitteraturen. Tidskrifter och broschyrer (och även böcker) från extremist-
organisationer skall förvaras i låst utrymme på KB, och läsas i specialläsesalen. Signeras: 096 
y S b 288 Ex 1 c Löpnummer. (Ex står för extremlitteratur). Löpnummer hämtar man i en 
pärm som förvaras hos [***].  

       (A6:10, ”Minnesanteckningar från enhetsmöte 22/5 2001”)  
 

I citatet ovan står det uttryckligen att Ex i samlingen 288 Ex 1 står för extremlitte-

ratur. Anställda på Kungl. biblioteket som jag talat med hänvisar dock till 288 Ex 

1 som ”extremistsamlingen” vilket tycks ha varit det interna namnet på samlingen. 

Att använda begreppet extremist istället för att explicit tala om högerextremism, 

kan ha den direkta orsaken att annan form av extremism än högerextremism pla-

cerats i samlingen, alternativt, att det funnits planer på att placera andra former av 

extremism i samlingen. Källmaterialet saknar uppgifter om att exempelvis 

vänsterextremism eller radikal islamism ingått i samlingen men det går inte att 

utesluta.  

Skälen till att använda extremism som begrepp är som i fallet med signum-

sättningen troligen att termen är neutral när det kommer till politisk tillhörighet 

och underlättar för inplaceringen av annan typ av extremism i samlingen. Backes 

redogörelse för extremism-begreppet visar dock att begreppet, som historiskt 

fyllts med många olika innebörder, hotar att relativisera inte enbart det som be-

döms vara extremism utan även den norm extremismen ställs mot (Backes 2009, 

s. 181f). Detta kan sammankopplas med Foucaults syn på utslutning som en nöd-

vändig aspekt av att den produktiva makten är organiserad runt normer. Rangord-
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ning utifrån normer förutsätter att vissa kategorier exkluderas (Hörnqvist 2012, s. 

79). Vilka grupper eller kategorier som utesluts följer enligt Foucault en slags 

relativitetsprincip. Innehållet i den normaliserande makten och innehållet i de ute-

slutna kategorierna är provisorisk, här är det inte innehållet utan själva rangord-

ningen som återupprepar sig (Hörnqvist 2012, s. 80). Synen på extremism som en 

innehållsmässigt relativ exkluderad kategori i ett maktsystem får bärkraft av 

Backes historiska bakgrund till begreppet. Backe redovisar hur begreppet använts 

för att peka ut rörelser som befunnit sig allra längst ut. I den utpekande maktens 

ögon utgör ”extremisterna” själva gränsen för vad som är radikalt görbart (Backes 

2010, s. 177). 

 

 

Kriterium för samlingen 

När det kommer till urvalsgrunderna för vilket material som placerats i extremist-

samlingen, vilket innehåll som har bedömts vara extremism, har dokumentationen 

varit knapphändig. I minnesanteckningarna från ett möte på nationalbibliografins 

periodikaenhet beskrivs hur anställda på Kungl. bibliotekets dåvarande intranät 

”Spindeln” kan läsa om hur ”KB hanterar extremistlitteratur”: 

I Spindeln kan man läsa om hur KB hanterar extremistlitteratur. Gå via verksamheten till ex-
tremistlitteratur. Gå via Verksamheten till Extremistlitteratur…hantering. På BMN finns en 
pärm med signum för denna litteratur. [***] ordnar så att vi får ett blad ur denna pärm så att 
vi kan signumsätta själva. Materialet ska gå direkt till BMN (ej via p-rum). (A6:10, ”Minnes-
anteckningar: 2003-03-25”) 

I ett annat dokument med minnesanteckningar från ett möte med IDA-gruppen 

nämns en policy om hur extremistlitteratur ska hanteras: ”Extremistlitteratur. En 

policy för hur extremistlitteratur ska behandlas och vilka regler som gäller vid 

hantering av denna har nu utarbetats och kommer publiceras på Spindeln.” (A5:5, 

”Minnesanteckningar Grupp IDA år: 2002 Nr 17 Datum: 2002-11-04”). Att do-

kumentet hänvisar till utskrifter från Spindeln visar att det funnits en policy för 

hanteringen av en kategori där högerextremism kan antas ingå. Jag har varit i kon-

takt med arkivarier på ämbetsarkivet för att få ut policyn men av tekniska skäl har 

det inte gått att ta fram policyn från det äldre intranätet.  

Den enda uppgift i källmaterialet som beskriver urvalsprocessen för material 

som förts till extremistsamlingen är ett policyförslag som skrevs med anledning 

av att samlingen skulle avvecklas daterat 2010-02-08. Förslaget visar att grunder-

na för vilket material som placerats i samlingen varit relativt godtyckliga: 

Bedömningskriterierna för vilket material som ska flyttas till samlingen har inte varit strikt 
förtecknade. Men inslag som hets mot folkgrupp, grova personangrepp samt uppmaningar till 
våldsam kamp har varit viktiga. Tidskriftskopiorna från Expo har här varit vägledande (A5:8, 
”Avveckling av samlingen 288 Ex 1 – förslag från arbetsgruppen Samlingar inom Enheten för 
bevarande, 2010-02-08”)  
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I citatet står det att inslag av ”hets mot folkgrupp”, ”grova personangrepp”, ”våld-

sam kamp” samt att tidskriftskopiorna som donerats av Expo varit vägledande 

som kriterium för vilket material som förts till samlingen. Dessa kriterier ringar på 

samtliga punkter in högerextremism. ”Grova personangrepp” och ”våldsam 

kamp” kan potentiellt infatta även vänsterextremism och religiös fundamentalism. 

Men ingen övrig dokumentation ur källmaterialet tyder på att annan form av extr-

emism än högerextremism placerats i extremistsamlingen.  

Samtidigt som en gemensam samling och ett gemensamt signum för högerex-

tremt tryck skapats sker en förändring i hur högerextremt tryck beskrivs i käll-

materialet. Materialet beskrivs inte längre som ”främlingsfientligt” eller ”nazist-

iskt” utan som extremistiskt. Denna förändring kan bero på att de senare doku-

menten inte enbart refererar till högerextremt material utan även till andra former 

av extremism, detta finns det dock inga exempel på. Mycket tyder alltså på att en 

ny diskursformation om det högerextrema materialet, som istället för att peka ut 

ett gemensamt ideologiskt innehåll i det högerextrema materialet riktar sig mot 

dess extremistiska aspekter. ”Extremism”, ”extremistlitteratur” och ”extremistor-

ganisationer” tar över och utsagor där högerextremism benämns som ”främlings-

fientligt” klingar av. 

I källmaterialet finns två exempel på hur den nya signumsättningen inte enbart 

berör nyinkommet högerextremt material utan även befintligt högerextremt 

material i samlingarna. I ett av dokumenten står det att enheten för BMN6 tillhan-

dahåller en pärm med särskilda signum för vad som i citatet benämns som extre-

mistlitteratur. I minnesanteckningar från ett möte med IDA-gruppen står följande: 

”a) [***] efterfrågade kontaktperson, som kan ange signum för extremistlitteratu-

ren. [***] tror sig ha en uppgift om detta. [***] iordningställde en grundsamling 

för några år sedan. [***] undersöker och meddelar [***]. (A5:5, ”Minnesanteck-

ningar Grupp IDA År: 2003 Nr 6 Datum: 2003-0318”).   

I samband med att den nya signumsättningen sker börjar även befintligt 

material i samlingarna att flyttas till extremistsamlingen. I minnesanteckningarna 

från ett möte på Nationalbibliografins periodikaenhet beskrivs hur svenska tid-

skrifter med periodikasignum ska flyttas till specialsamlingen och märkas med 

samlingens signum 288 Ex 1: 

 5. Svenska tidskrifter med p-signum som flyttats till specialsamlingen 288 Ex 1/PÖ På 
förekommande anledning har BMN meddelat att de vill ha koll på de nazistiska tidskrifterna 
och sätta eget signum (288 Ex 1) på dessa. Det finns en lista på vilka skrifter det gäller i dags-
läget. [***] undersöker lämpliga rutiner för detta. När det kommer nya nazistiska tidskrifter 
ska vi kontakta [***] på BMN. (A6:10, ”Minnesanteckningar 2003-06-03”)  

                                                 
6 BMN, Enheten för bokvård, magasinering och inbindning  
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I citatet ovan kopplas märkningen med det nya, politiskt neutrala signumet till att 

enheten för BMN vill ”ha koll på” nazistisk periodika. I citatet skrivs ”nazistiska 

tidskrifter” ut explicit, kanske för att tydliggöra införandet av de nya rutinerna.  

I minnesanteckningar från ett möte med OKATTEN7 beskrivs materialet i ex-

tremistsamlingen som ”Material från extremistpartier”. (A6:11, ”OKATTEN 

2003-10-29”). Denna benämning används i minnesanteckningarna från ytterligare 

ett möte där det framgår att de närvarande på mötet betraktat dåvarande ”Sverige-

demokraterna (1991-2000)” som ett extremistparti. Under rubriken ”Extremistpar-

tier” står följande: ”Mikrofilm med material från Sverigedemokraterna (1991-

2000) hos [***]. Placeras på kontoret. Försök få fram lista över övriga extremist-

partier” (A6:11, ”OKATTEN 2003-1204”). Det sista mötesanteckningarna från 

OKATTEN som ingår i källmaterialet och omnämner hanteringen av högerex-

tremt tryck är daterat 2004-01-21. Även i detta dokument dyker Sverigedemokra-

terna upp. Under rubriken ”Extremistlitteratur” står följande: ”[***] kollar vad 

som finns på mikrofilm från Sverigedemokraterna. [***] har bett [***] om lista 

över de partier som är aktuella.” (A6:11, ”OKATTEN 2004-01-21”) I fallet med 

Sverigedemokraterna utgör minnesanteckningarna från mötena ett tidsdokument 

som visar på omvälvande förändringar inom den politiska normen. År 2004 fanns 

i hanteringen av det högerextrema materialet på Kungl. biblioteket en diskurs om-

kring högerextremt material där Sverigedemokraterna betraktades som ett 

extremistparti.  

 

Fysisk placering 

Mer utförlig information om extremistsamlingen återfinns i ett senare dokument 

som presenterar ett förslag om att samlingen ska avvecklas. I dokumentet finns 

också en lista över samlingens innehåll. I listan framgår det att original såväl som 

papperskopior och mikrofilmat material ingått i samlingen. Dokumentet beskriver 

samlingens innehåll som baseras på en donation av dubbletter från föreningen 

Expo: 

Samlingen består av tryckta tidskrifter, monografier och okatalogiserat material med politiskt 
extremistiskt innehåll. Grundstommen utgjordes av en gåva bestående av dubbelmaterial från 
föreningen Expo år 2000. Samlingen har därefter fyllts på med material via pliktleveranserna 
och överflyttningar från KB:s äldre och nyare tryckta samling. (A5:8, ”Avveckling av sam-
lingen 288 Ex 1 – förslag från arbetsgruppen Samlingar inom Enheten för bevarande, 2010-
02-08”) 

Även här framgår alltså att den nya fysiska samlingen fyllts på med befintligt 

material som tidigare varit spritt i de övriga samlingarna. Längre fram i dokumen-

tet framgår det att befintligt material i samlingarna flyttats både från den gamla (-

                                                 
7 OKATTEN: enheten för okatalogiserat tryck  
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1955) och den nya (1956-) svenska samlingen för att inordnas i extremistsamling-

en. Detta synliggörs även av följande stycke: 

Samlingen är fysiskt uppdelad mellan gallerburarna och L-samlingen. Kopiorna har placerats 
i den sistnämnda. Innan samlingens uppkomst fanns en del periodika uppställd i L-samlingen. 
Original och papperskopior stod då tillsammans. De omsignerades och införlivades med 288 
Ex 1. Under samlingens uppbyggnad har omsigneringar gjorts i LIBRIS, Regina och i de sys-
tematiska och alfabetiska delarna av katalog -1955 (”Plåten”).(A5:8, ”Avveckling av sam-
lingen 288 Ex 1 – förslag från arbetsgruppen Samlingar inom Enheten för bevarande, 2010-
02-08”)  

I citatet ovan förklaras att samlingen är fysiskt uppdelad i två grupper, dels finns 

det material i ”gallerburarna”, dels i ”L-samlingen”. I gallerburarna förvaras sär-

skilt stöldbegärligt material. Kopiorna av materialet har placerats i L-samlingen, 

den låsta samlingen. Kopior kan inte anses vara särskilt värdefulla om original 

också finns att tillgå och alltså inte förvarats i ”gallerburarna”. Men ”buren” fram-

står ändå som att den haft funktionen av ett slags giftskåp där material placerats 

p.g.a. sitt innehåll. Giftskåp är en kulturell benämning på ett dolt förvaringsut-

rymme för biblioteksmaterial som ansetts olämpligt för vissa eller alla användar-

grupper. (Abelius 2011, s. 16).  

Högerextremt material utanför samlingarna  

I ett par dokument ur källmaterialet omnämns högerextremt material som inte 

ingår i Kungl. bibliotekets samlingar. Dessa utsagor uppvisar liknande sätt att 

beskriva det högerextrema materialet på som utsagor om materialet inom Kungl. 

bibliotekets samlingar. I minnesanteckningarna från ett möte med avdelningen för 

Samlingarna diskuteras ett eventuellt nytt besök på Expos arkiv. I följande citat 

från minnesanteckningarna framgår att avdelningen inväntar ”KB:s ställningsta-

gande” om huruvida högerextremt tryck ska fortsätta att föras till en särskild sam-

ling: 

Extremistlitteratur: Enheterna för bevarande respektive Tidningar och vardagstryck tar ställ-
ning till om vilka eller vilken anställd som kan göra studiebesök vid föreningen Expos arkiv, 
som omfattar extremisttryck. Föreningen önskar samverka med KB kring digitalisering av 
materialet och förbereder en ansökan till Riksbankens jubileumsfond. Återstår KB:s ställ-
ningstagande till frågan om detta slag av litteratur fortsättningsvis skall föras till en särskild 
samling etc. (A5:8, ”Minnesanteckningar Avdelningsmöte, Samlingarna, 2007:23 Datum 
2007-12-10”) 

 Dokument är ett exempel på hur kategorin ”extremisttryck” etablerat sig i utsagor 

om högerextremt materialet även utanför Kungl. bibliotekets samlingar. Expos 

arkiv är en samling som enbart består av högerextremt material, ingen annan form 

av extremism arkiveras där. Ändå beskrivs Expos arkiv som att det omfattar den 

bredare och neutralare kategorin ”extremisttryck”. Motsatt tendens visas i minne-

santeckningarna från ett tidigare möte på Nationalbibliografins periodikaenhet. 

Av dokumentet framgår att det funnits en pågående diskussion om hur Kungl. 
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biblioteket ska förhålla sig till högerextremt material som publicerats online. 

Även om detta överskrider syftet med min undersökning tror jag att inställningen 

till högerextremt material som publicerats online kan kopplas till diskursen om 

högerextremt tryck i samlingarna. Citatet hänvisar till en debatt om ”nationalsoci-

alistiska tidskrifter”: 

2. Biblisdebatten om nationalsocialistiska tidskrifter. Vi gör som vi vill vad gäller tidskrifter 
publicerade online utan ISSN, som inte själva anmäler sig till Svensk periodica online. Vi be-
höver varken leta upp dem eller kata dem. (A6:10, ”Minnesanteckningar 2007-01-09”) 

 I citatet ovan framgår det att de närvarande vid mötet inte anser att de har en 

skyldighet att söka upp eller katalogisera de högerextrema grupper som publicerar 

sig online utan ISSN8. I citatet står det inget om ”digital extremism” vilket torde 

vara nätets motsvarighet till spridningen av ”extremisttryck”. Istället skrivs ”nat-

ionalsocialistiska tidskrifter” ut.  Intressant här är också ställningstagandet att inte 

katalogisera tidskrifterna utan istället förhålla sig passivt jämtemot mot dem. För-

hållningsättet signalerar en positionering mot högerextrema grupper, genom att 

inte lägga energi på att aktivt göra dem sökbara.  

 

Delsammanfattning, (Inordning) 

Av de praktiker som förekommit i arbetet med att inordna högerextremism i den 

svenska samlingen har etablerandet av ett nytt gemensamt signum, omsignering 

av böcker och en ny fysisk plats i magasinet haft stor påverkan på materialet. In-

nan extremistsamlingen startade fanns det högerextrema materialet utspritt i 

Kungl. bibliotekets samlingar. Det fanns både i de allmänt tillgängliga samlingar-

na och i de samlingar som var stängda för allmänheten.  

I källmaterialet omnämns det högerextrema materialet när det finns utspritt i 

samlingarna som ”nazistlitteratur” eller ”den främlingsfientliga litteraturen”. När 

ett nytt gemensamt signum och en ny gemensam samling införs blir dock begrep-

pet extremism allt vanligare och ersätter ”främlingsfientligt” som beteckning. 

Termen extremism kan tala för att det funnits annan typ av extremism i samlingen 

(exempelvis vänsterextremism). Källmaterialet saknar dock dokumentation som 

styrker detta. 

I källmaterialet framgår att det nya gemensamma signumet ska vara politiskt 

neutralt. Detta kan kopplas till objektivitetsprincipen i regeringsförordningen. 

Utifrån Foucaults maktanalys kan det även finnas strategiska skäl till att använda 

neutrala termer för en samling vars syfte är att särbehandla material. Att beskriva 

högerextremism som extremism gör att en neutral position bibehålls. De negativa 

                                                 
8 ISSN är ett internationellt standardiserat åttasiffrigt nummer som ges till periodika i tryckt eller elektronisk 

form (Wikipedia 2017) 



 55 

konsekvenserna av att vara oberoende och inte positionera sig är att ens position 

då relativiseras till att vara enbart en maktposition. Detta synliggörs av Backes 

redogörelse för hur extremist-begreppet använts historiskt som ett i grunden rela-

tivt begrepp vilket hotar att relativisera både extremismen och den normativa 

makten. 

Det sätt på vilket det högerextrema materialet beskrivs i källmaterialet har 

haft spridning även utanför Kungl. bibliotekets samlingar. Föreningen Expo som 

är specialiserad på att samla in högerextremt material beskrivs i källmaterialet 

som experter på ”extremisttryck”. I en annan kontext, beskrivs en tidskrift på nätet 

som ”nationalsocialistisk” inte extremistisk i sammanhanget att Kungl. biblioteket 

frånsäger sig ansvaret att katalogisera den då den saknar ISSN-nummer. 

 

Tillgängliggörande  

I följande avsnitt undersöks delar av källmaterialet som på olika sätt beskriver 

eller omnämner hur det högerextrema materialet i samlingarna tillgängliggjorts. I 

den tillgängliggörande verksamheten förmedlas bibliotekets resurser till låntagare. 

I den övergripande verksamheten kring tillgängliggörande finns också element av 

maktutövning då den avgör vilka användare som ska få tillgång till materialet och 

hur materialet ska förmedlas.  

 

Begränsad åtkomst p.g.a. innehåll 

Att särbehandla material utifrån dess politiska innehåll är om inte synonymt med 

censur starkt förknippat med censur. Censur är i sig ett mycket stigmatiserat be-

grepp i ett demokratiskt samhälle. Tidigare forskning talar för att censur bär på ett 

särskilt tabu inför bibliotekariers profession (Ballard & Allard, s. 86). Källmateri-

alet tyder samtidigt på att det funnits utrymme för bibliotekspersonal att fatta egna 

beslut som kan ha påverkat hur högerextremt material tillgängliggjorts. I ett mail-

svar beskriver en tidigare anställd hur bibliotekets personal till viss del haft infly-

tande över vilket material som lämnats ut till bibliotekets låntagare. Materialets 

innehåll har dock enbart påverkat dess tillgänglighet om det kopplats samman 

med en förhöjd stöldrisk: 

Om vi i låneverksamheten kom i kontakt med material, som vi ansåg borde hanteras med re-
striktioner hände det att vi föreslog flytt från ordinarie samlingarna till en specialsamling (det 
kunde gälla verk som var särskilt dyrbara, i dåligt skick eller med innehåll som bedömdes 
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stöldbegärligt, t.ex. extremistiskt). Jag har dock inget exempel på att extremistiskt tryck flyt-
tats. (Mail-svar, 2017-03-29) 

Enligt citatet ovan finns alltså inget konkret exempel på fall där ”extremistiskt 

tryck flyttats”. I källmaterialet från Kungl. bibliotekets ämbetsarkiv saknas också 

stöd för att enskilda anställda flyttat på material men i minnesanteckningar från ett 

möte med FRE (jag vet inte vad förkortningen står för) uppmanar en medarbetare 

sina kollegor till vaksamhet då det finns nazistiskt material i den ”vanliga sam-

lingen”. Materialet beskrivs i dokumentet som ”känsligt material”: 

4.Nazistiska tidskrifter.  
[***] påpekade om vaksamheten att det finns känsligt material som bl.a. nazistiska tidskrifter 
i vanliga samlingen som borde omkatas till L-samlingen t.ex. Dessa skall i så fall ändras i Li-
bris och Regina. Det skulle bli något för [***] i så fall. [***] kontaktas av Regina (A6:12, 
”FRE minnesanteckningar 2000-06-14”)  

Av citatet framgår det att det är en enskild person som uttalar sig men andra utta-

landen där högerextremt materialet beskrivs som ”känsligt” återkommer i käll-

materialet och tycks vara representativt för en diskursformation i utsagorna om 

högerextremism i den svenska samlingen. I minnesanteckningar från ett möte med 

enheten för BMN står det ”Allt AV-material9 av känslig natur (porr, nazism m.m.) 

ska förvaras bakom gallret i RAR-magasinet” (A6:17, ”Minnesanteckningar BMN 

2003-11-04”). RAR-magasinet är den del av magasinet där bl.a. rariteter förvaras. 

I dokumentet förs alltså benämningen ”känslig natur” samman med både porno-

grafi och högerextremism.  

 

 

 

Allmänhet och forskare 

Tidigare forskning som undersökt hanteringen av högerextremism på bibliotek 

pekar i två tydliga riktningar. Insamling och tillhandahållande av högerextremt 

material har kopplats till forskningsbiblioteks samlingar och därmed också fors-

kare som målgrupp (Hupp 1991; Berlet; 2008; Traska 2014). Forskning som istäl-

let undersökt högerextremt material i en mer allmän bibliotekskontext har främst 

lyft fram att påtryckningar från högerextrema grupper förekommit (Kibbe 2004; 

DIK 2017). Uppdelningen mellan forsknings- och allmänna biblioteket i den tidi-

gare forskningen speglar hur högerextremism hanterats på Kungl. biblioteket. 

Kungl. biblioteket har både forskare och en bredare allmänhet som målgrupp. Ut-

över att vara Sveriges nationalbibliotek är biblioteket ett forskningsbibliotek med 

en profilering inom humaniora och samhällsvetenskapliga ämnen (Kungliga 

                                                 
9 AV-material, möjligen Audio-visuellt material 
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biblioteket, 2017). I biblioteket finns en forskarläsesal där de användare som an-

sökt och fått bokskåp beviljat har sina läsplatser. De låntagare som forskar har 

därmed möjlighet att låna betydligt fler lån åt gången än vanliga låntagare. 

I källmaterialet finns två närmast identiska dokumentet med rubriken ”Regler 

vid utlämning av särskilt värdefullt material i samlingarna. Förslag till diskuss-

ionspunkter vid avdelningsmötet för Specialsamlingar”, båda är daterade 2001-

05-11. I titeln på den ena versionen är värdefullt överkryssat och över det står 

stöldbegärligt och ömtåligt skrivet med blyerts. För att kunna särskilja dokumen-

ten har jag valt att kalla versionen med blyertsanteckningar ”Regler vid utlämning 

av särskilt värdefullt stöldbegärligt och ömtåligt material i samlingarna…”.  

Bägge versioner av dokumentet inleds med rubriken ”Först några förslag till 

handfasta regler (formulerade i all hast)” vilket indikerar att syftet med dokumen-

ten främst är att vara diskussionsunderlag. Under rubriken står det att ”Låntagare 

som begär fram särskilt värdefullt eller politiskt känsligt material skall ges service 

i enlighet med KB:s allmänna principer” (F9:15. ”Regler vid utlämning av särskilt 

värdefullt material i samlingarna. Förslag till diskussionspunkter vid avdelnings-

mötet för Specialsamlingar”). Av citatet framgår det alltså att låntagare som begär 

fram ”politiskt känsligt” material inte på något vis ska särbehandlas från andra 

låntagare – samma regler ska gälla för alla. 

I den andra versionen av dokumentet ”Regler vid utlämning av särskilt värde-

fullt stöldbegärligt och ömtåligt material i samlingarna...” finns samma citat orda-

grant återgivet men ”politiskt känsligt” är understruket med blyerts och i margina-

len står ett frågetecken och under frågetecknet ”ömtåligt” skrivet i blyerts. Att 

skriva ut att materialet är ”politiskt känsligt” har att döma av detta inte varit helt 

oproblematiskt. Överstrykningarna i blyerts i det ena dokumentet kan tolkas som 

att två diskursformationer, sätt att tala om materialet i specialläsesalen, konfronte-

rats och krockat med varandra.  

I båda dokumentversionerna finns under rubriken ”Alternativa och komplette-

rande regler” en lista med punkter. Två av punkterna bär tydliga spår av en in-

ställning där vanliga låntagare inte per automatik ska ha tillgång till det högerex-

trema materialet på grund av dess innehåll (vad jag kan se). I dokumentet ”Regler 

vid utlämning av särskilt värdefullt stöldbegärligt och ömtåligt material i sam-

lingarna…” är båda av dessa punkter överkryssade med ett stort blyertskryss utan 

någon kommentar. I den första av dessa överkryssade diskussionspunkter framgår 

det tydligt att det ”politiskt känsliga materialet – t.ex. nazistisk propaganda” inte 

bör vara tillgängligt för allmänheten:  

Lånekort (Regina-kort) innebär inte en generell inträdesbiljett till KB:s samlingar. Begä-
ran om lån av material i RAR-samlingen, politiskt känsligt material – t.ex. nazistisk pro-
paganda – eller särskilt värdefullt material i KB: specialsamlingar skall prövas av chefen 
för Låe eller av respektive enhetschef i Specialsamlingar.  (F9:15, ”Regler vid utlämning 
av särskilt värdefullt material i samlingarna. Förslag till diskussionspunkter vid avdel-
ningsmötet för Specialsamlingar”) 
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Av citatet föreslås alltså att varje individuell situation som uppstår ska prövas av 

ansvarig chef. Detta får konsekvenserna att framtagningen av vad som bedömts 

vara politiskt känsligt material inte kan garanteras. Om det tas fram kommer det 

sannolikt, på grund av prövning, ta längre tid än framtagningen av annat material 

ur samlingarna.  

I den andra diskussionspunkten framhålls forskningsmeriter som ett slags kri-

terium för att få tillgång till det högerextrema materialet.  En låntagare får förtro-

ende att titta på det högerextrema materialet om personen ”är känd av KB:s per-

sonal”, kan visa ”tillförlitliga referenser” eller ”forskarmeriter”: 

Den person som utan att tidigare varit väl känd av KB:s personal begär lån av särskilt 
värdefullt eller politiskt känsligt material i KB:s specialsamlingar bör kunna uppvisa till-
förlitliga referenser eller forskarmeriter. (F9:15, ”Regler vid utlämning av särskilt värde-
fullt material i samlingarna. Förslag till diskussionspunkter vid avdelningsmötet för Spe-
cialsamlingar”). 

Att låntagare på ett forskningsbibliotek delas upp i kategorier enligt forskarmeriter 

kan vara försvarbart. En rangordning i privilegier kan också analyseras utifrån 

Foucaults syn på produktiv makt. Den produktiva makten är enligt Foucault pro-

duktiv på grund av att den vänder sig till individen där hon befinner sig i en slut-

tande hierarki av privilegier (Hörnqvist 2012, s. 62). Den produktiva makten ap-

pellerar alltså till individen i egenskap av att vara intresserad av gemensamma 

åtaganden eller som Hörnqvist uttrycker det, individen involveras ”som aktivt 

subjekt i ordningens upprätthållande” (Hörnqvist 2012, s. 62).  

Sökbarhet i publika databaser 

En viktig aspekt, utifrån ett tillgängliggörande perspektiv, som sällan tagits upp i 

källmaterialet är hur materialet tillgängliggjorts på nätet i Kungl. bibliotekets pub-

lika databaser Libris och Regina. Aspekten tas endast upp i ett av källmaterialets 

dokument. I dokumentet ”Regina i specialläsesalen, Driftstart 13/12 2004” besk-

rivs vilka samlingar som det inte går att beställa fram ur. Under rubriken ”Kan 

inte beställas i Regina. Särskilt tillstånd krävs. Beställs manuellt” listas olika sam-

lingar. På listan står: ”288 Specialsamlingar” (F9:15, ”Regina i Specialläsesalen, 

Driftstart 13/12 2004”). Talet 288 visar i detta sammanhang att det rör sig om en 

specialsamling (Kungliga biblioteket, 2017). Extremistsamlingen 288 Ex 1 är ett 

av de signum som ingår i kategorin särskilda samlingar. 

 

Avancerad forskning och ”ömmande fall” 

Då tillgängligheten för den breda allmänheten varit begränsad har tillgängligheten 

för forskare och användning av material i forskningssyfte varit nyckeln till utläm-

ningen av högerextremt material. Dokumentet ”Dagordning enhetsmöte på Ple 
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2007-01-17” visar hur bibliotekets samlingar öppnar sig för en högskolelärare när 

hen efterfrågar den ”nyinkomna nazistlitteraturen”: 

[***] besökte oss och ville se vår nyinkomna nazistlitteratur. [***] och [***] kommer att 
hålla kontakten fortsättningsvis.[***] arbetar som lärare på Södertörns högskola. (A6:19, 
”Dagordning enhetsmöte på Ple 2007-01-17”) 

De utsagor som sammankopplar högerextremt material till ett forskningsändamål 

är mer precisa i att ideologiskt placera det högerextrema materialet. Här används 

inte extremisttryck som en term för att beskriva materialet vilket anknyter till de 

diskursformationer som synliggjordes i analysen av källmaterial från den insam-

lande praktiken. 

I båda versioner av dokumentet, ”Regler vid utlämning av särskilt värdefullt 

material i samlingarna. Förslag till diskussionspunkter vid avdelningsmötet för 

Specialsamlingar”, står under rubriken ”Allmänna synpunkter och upplysningar” 

följande: 

Kbe har redan tidigare spärrat vissa samlingar, dvs. de är undantagna från framtagning och 
förmedling annat än i synnerligen ömmande fall, som avancerad forskning etc. Undantag från 
huvudregeln måste göras av enhetschef. Denna särregel infördes med [***] godkännande. De 
spärrade samlingarna är: Thesleffska samlingen med fotografier av zigenare, Erik Dahlberghs 
handteckningar, Henry B. Goodwins fotografier. Bevarandeskäl har härvidlag varit avgö-
rande. (F9:15, ”Regler vid utlämning av särskilt värdefullt material i samlingarna. Förslag till 
diskussionspunkter vid avdelningsmötet för Specialsamlingar” ) 

  

Texten uttrycker att det snarare är regel än undantag att vissa samlingar spärras 

för allmänheten. I citatet tas ”avancerad forskning” upp som undantag från regeln 

för ”synnerligen ömmande fall” och nämner som exempel på detta den ”Thes-

leffska samlingen”. Arthur Thesleff (1871-1920), samlingens arkivbildare, sam-

lade in material kopplat till romsk kultur och fotograferade romer i Finland, Sve-

rige, dåvarande Ryssland och Europa (Lasker 2008). År 1914 donerades Thesleffs 

samling till Kungl. biblioteket. Samlingen är idag spärrad. Kungl. bibliotekets 

hantering av samlingen har till viss del paralleller till utlämningen av det högerex-

trema trycket i samlingarna. Utryckta ur sitt sammanhang kan enskilda bilder ur 

Thesleffs samling framstå som harmlösa men samlingen har sannolikt bidragit till 

att cementera och stigmatisera romsk kultur. Vid tiden för samlingens tillkomst, 

förra sekelskiftet, var både vetenskaps- och kultursfären skuggad av rasbiologiska 

teorier. Thesleff bildsamling faller inom ramarna för detta paradigm. Vi kan idag 

omöjligt veta hur de människor Thesleff fotograferade skulle känt inför att förevi-

gas i ett narrativ om ”det främmande”. 
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Övervakning och stölder 

I minnesanteckningarna från ett möte med katalogenheten står att: ”Utlån av s.k. 

extremlitteratur har diskuterats i chefsrådet, man funderar på att begränsa tillgäng-

ligheten p.g.a. stöldbegärlighet” (A6:16, ”Enhetsmöte 2001-05-15”). Den främsta 

anledningen som tas upp i källmaterialet till varför det funnits restriktioner på det 

högerextrema materialet är att det ansetts som mycket stöldbegärligt. Restriktion-

erna har medfört att materialets bara kunnat läsas på begränsad plats i speciallä-

sesalen därtill har en stor del av materialet varit spärrat för utlån i Kungl. biblio-

tekets publika databas Regina. 

 

Skyddskopiering 

Två praktiska strategier som föreslagits i tillgängliggörandet av materialet är att 

kopiera original som beställts fram eller att mikrofilma originalen. I minnesan-

teckningar från ett möte med IDA-gruppen står följande: ”Främlingsfientlig litte-

ratur: [***] och [***] arbetar med detaljfrågor kring tillhandahållandet. Huvudre-

geln bör vara att materialet mikrofilmas vid beställning och successivt flyttas till 

en egen samling. Osäkerhet råder kring hur stor efterfrågan är.” (A5:5, ”Minnes-

anteckningar Grupp IDA År 2002 Nr 6 Datum: 2002-03-20”). Övriga delar av 

källmaterialet talar istället för att praxis varit att retroaktivt göra papperskopior av 

originalen allt eftersom det beställts fram. Merparten av utsagorna i källmaterialet 

talar för att högerextremt tryck skydds-kopierats innan utlån.  

I minnesanteckningar från ett möte med BERTIL10 daterat 2000-11-13, tas ett 

inplanerat möte upp där ”utlån av stöldbegärligt material till extrema grupper” ska 

diskuteras. I dokumentet nämns också möjligheten att göra kopior av det stöldbe-

gärliga materialet – alternativt mikrofilma det – för att på så vis kunna tillhanda-

hålla det:  

 [***] initierade ett möte onsdag den 1/11 för att diskutera hur vi ska hantera utlån av stöld-
begärligt material till extrema grupper. En möjlighet kan vara att ”kopiera för att tillhanda-
hålla”. Så har exempelvis tidigare gjorts med tidskriften Storm. En annan möjlighet är att 
mikrofilma stöldbegärligt och svåranskaffat material. (A5:4, ”Minnesanteckningar BERTIL 
År_2000 Nr: 16 Datum: 2000-10-31”)  

Tidskriften Storm tas upp som ett exempel på material som tidigare kopierats in-

nan det lämnats ut till låntagare. Tidskriften Storm (1990-1993) var en svensk 

nynazistisk tidskrift, vars namn åsyftar tyskt mellankrigstidsslang för det nazist-

iska partiets ”stormavdelning” (Lööw 2000, s. 54). Lööw betraktar Storm som en 

del av en ny våg inom högerextremismen under det sena 1900-talet. Tidskriften 

hade uppsåt att samla den splittrade högerextrema rörelsen och uppmanade sina 

                                                 
10 BERTIL, avdelningen för bevarande och tillhandahållande 
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läsare att bilda mindre lokala grupperingar, en alternativ infrastruktur, ett slags 

”samhälle i samhället” (Lööw 2000, s. 54). Att Storm var en tidskrift som uppma-

nade läsarna att organisera sig och sprida tidskriftens innehåll vidare kan ha ökat 

dess stöldbegärlighet. Uppmaning om nynazistisk ”aktivism” kan samtidigt ha 

ökat en motvilja från Kungl. bibliotekets personal att tillhandahålla exemplar av 

tidskriften. 

I minnesanteckningar från ett senare möte med BERTIL-gruppen, daterat 

2000-11-28, står att ”Extremistgruppernas publikationer ur användarsynpunkt 

skall behandlas av [***] och [***] enligt uppdrag. Man skall först och främst ta 

hänsyn till materialets skick.” (A5:4 ”Minnesanteckningar BERTIL År: 17 [sic] 

Datum: 2000-11-28”, A5:4). Här är det alltså ”materialets skick” som värnas. Att 

materialet är stöldbegärligt nämns inte. 

I källmaterialet finns fem olika minnesanteckningar från möten med 

OKATTEN där hanteringen av högerextremt material tas upp. I minnesanteck-

ningarna beskrivs genomgående det högerextrema trycket som material från ”ex-

trempartier”, ”extremistpartier eller som ”extremistlitteratur”. I minnesanteck-

ningar från ett möte som hänvisar till en diskussion om hanteringen av materialet 

står följande under rubriken ”Extremparter”: ”Avdelningen Bertil har diskuterat 

om materialet från extrempartier skall tas fram i original. [***] deltar i möte nästa 

onsdag.” (A6:11, ”OKATTEN 20021023”). I minnesanteckningar från ett senare 

möte med OKATTEN beskrivs den åtgärd som vidtagits och som resulterat i att 

det ”extremistiska” materialet inte ska lämnas ut i original. När det gäller det be-

fintliga materialet i samlingarna ska kopior göras reaktivt efter behov när materi-

alet beställs fram. Det nyinkommna materialet ska kopieras succesivt:  

Extremistlitteratur  
Gör lista på partierna. Skicka det material som är utplockat till Repro/foto för kopiering. Nytt 
material kopieras successivt. Original och kopior förvaras separat var för sig, ej placerade på 
Oc. Låna ut till specialläsesalen ur den kopierade sviten. (A6:11, ”OKATTEN 20030514”) 

Dokumenten talar för att strikt särskilja originalen från kopiorna, troligen för att 

inga misstag ska göras. Men trots att kopiorna inte får lämnas ut i original lånas 

kopiorna ut i specialläsesalen.  

 

 

Läsning i specialläsesalen 

Specialläsesalen är en läsesal där besökare behöver legitimera sig för att få inpass-

sera. Läsesalen är alltid bevakad av en bibliotekarie som sitter i en ”glasbur” och 

kan överblicka hela salen, samt en väktare vid lokalens ingång. Specialläsesalens 

utformning drar tankarna till Foucaults tankefigur Panoptikon (Foucault 2003, s. 

201f). Detta då låntagare i specialläsesalen oundvikligen känner sig övervakade. 

Elementet av övervakning avskräcker besökare från att stjäla eller vara ovar-
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samma med material. Övervakningen har med andra ord en disciplinerande funkt-

ion som syftar till att skydda bibliotekets bestånd från vårdslöshet och stöld. 

 De två olika versionerna av diskussionsunderlaget ”Regler vid utlämning av 

särskilt värdefullt material i samlingarna” återkommer i ”Minnesanteckningar från 

ett möte inom Avdelningen för specialsamlingar” rörande reglerna vid utlämning 

av material i specialläsesalen. I minnesanteckningarna kommenteras diskussions-

underlaget. Tydligare definitioner för material som ska läsas i specialläsesalen 

efterfrågades: 

3. Preliminärt framhölls, att allt material i specialsamlingarna är att betrakta som ”speciellt” 
men att det finns skäl att försöka definiera ”särskilt värdefullt [och ömtåligt] material”. 
Material inom sistnämnda kategori bör märkas med särskild slip.  
(F9:15, ”Minnesanteckningar från ett möte inom Avdelningen för specialsamlingar rörande 
”Regler vid utlämning av särskilt värdefullt material i samlingarna” 2001-06-12”) 

Punkt tre i dokumentet antyder att även om allt material som får läsas i speciallä-

sesalen betraktas som speciellt finns det ”skäl att försöka definiera” vad som me-

nas med ”särskilt värdefullt [och ömtåligt] material”. Längre fram i dokumentet, 

under punkt fyra, står också att de regler som skulle komma att gälla för ”politiskt 

känsligt” material också kommer att påverka ”utlämningen av ”särskilt värdefullt 

material”: 

4. Konstaterades att [***] förestående utredning av vilka regler som bör gälla vid utlämning 
av ”politiskt känsligt material” kommer att ha betydelse för vad som skall gälla vid utlämning 
av ”särskilt värdefullt material”.  

5. […].    

6. Fastslogs att målet bör vara att försöka åstadkomma en översyn av KB:s allmänna lånereg-
ler samt att försöka åstadkomma en integration mellan dessa samt de regler som skall gälla 
vid utlämning av ”särskilt värdefullt material” i KB:s samlingar inklusive specialsamlingarna. 
(F9:15, ”Minnesanteckningar från ett möte inom Avdelningen för specialsamlingar rörande 
”Regler vid utlämning av särskilt värdefullt material i samlingarna” 2001-06-12”) 

Punkt sex ovan uttrycker behovet av att komma fram till mer enhetliga regler för 

hur materialet i specialläsesalen ska behandlas. Minnesanteckningarna från ett 

möte med IDA-gruppen tyder på att det förekommit en diskussion kring de juri-

diska aspekterna för hur extremistiskt material ska hanteras. I ett citat från mötets 

minnesanteckningar står följande: 

i) Ett policydokument rörande hantering av extremgruppers publikationer kommer att utarbe-
tas. [***] och [***] fick i uppdrag att utreda ärendet. [***] undersöker de juridiska delarna av 
ärendet. Tidsaspekten för publikationer som blivit föremål för tryckfrihetsmål samt allmän 
policy för tillhandahållande är två av de punkter som man kommer att titta närmare på. (A5:5, 
”Minnesanteckningar IDA År: 2000 Nr 20 Datum 2000-11-30”) 
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Citatet ovan är det enda i källmaterialet där ”tryckfrihetsmål” förekommit i kon-

texten av att extremism diskuteras. I minnesanteckningarna från ett möte med 

Specialsamlingar, daterat 2001-11-27, sägs att förslaget ”till regler för särskilt 

stöldbegärligt och ömtåligt material i specialsamlingarna” reviderats:  

 Meddelade [***] att [***] reviderat förslaget till regler för särskilt stöldbegärligt och ömtå-
ligt material i specialsamlingarna, skickat förslaget till [***] men inte överenskommit tid med 
[***] om en ny diskussion inom avdelningen. (A5:6, ”Minnesanteckningar Specialsamlingar 
År 2001 Nr 14 Datum: 2001-11-27”). 

 

Citatet ovan går att tolka som att man slutligen nått en gemensam syn på vad som 

ska läsas i specialläsesalen. Synen på materialet som ”särskilt stöldbegärligt och 

ömtåligt” tycks ha vunnit över beskrivningen av materialet som ”särskilt värde-

fullt” och ”politiskt känsligt”. Särbehandling, genom läsning i specialläsesalen, 

kan nu enbart rättfärdigas om materialet anses vara ”särskilt stöldbegärligt” eller 

”ömtåligt”. Att hävda att materialet ska särbehandlas utifrån att det är ”politiskt 

känsligt” är inte längre hållbart. Praktiken kring vad som får läsas i specialläsesa-

len och inte, kan ha haft betydelse för att synen på materialet som ”stöldbegärligt” 

och inte ”politiskt känsligt” etableras. 

Mycket tyder dock på att synen på extremisttryck som stöldbegärligt material 

inte varit entydig. I följande dokument ”Rutiner i specialläsesalen (senast uppda-

terad 2004-03-13)” framstår det som om stöldbegärligt material och extremist-

tryck ingår i två olika kategorier av de olika typer av material som läses i special-

läsesalen: 

  
-material tryckt före 1830  
-stora format  
-rariteter  
-praktverk  
-material från låsta samlingen (porr, extremisttryck m.m.)  
-stöldbegärligt material med många lösa blad  
-material från särskilda samlingar (se Ösk) -trycklistor från Ple.   
(F9:15, ”Rutiner i specialläsesalen (senast uppdaterad 2004-03-13)”, s. 3)  

Längre ner i samma dokument står det i mer beskrivande form om vad som ut-

märker specialläsesalen och det material som ska hanteras där.  

I specialläsesalen hanteras material som kräver större säkerhet än vad som kan erbjudas i den 
ordinarie läsesalen. Materialet är ofta skört och ömtåligt p.g.a. ålder eller format. Här före-
kommer också material som är värdefullt och stöldbegärligt och som följaktligen kräver extra 
kontroll och övervakning. (F9:15, ”Rutiner i specialläsesalen (senast uppdaterad 2004-03-
13)”, s.3f) 

I citatet framförs olika skäl till varför materialet ska läsas i specialläsesalen men 

oavsett skäl ska de läsas i specialläsesalen därför att tillhandahållandet av dem 

”kräver extra kontroll och övervakning”. Att den som läser material i speciallä-
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sesalen känner sig iakttagen av den institution som lämnat ut materialet kan på-

verka inte enbart vad personen gör med materialet utan också vilket material per-

sonen väljer att läsa i läsesalen – alltså ha en påverkan på det innehåll som beställs 

fram. Detta kan förstås utifrån att det i situationen uppstår en disciplinerande pan-

optisk effekt (Foucault 2003, s. 202).  

 

Innehållets indirekta påverkan 

Att materialet är stöldbegärligt återkommer som huvudargumentet till att låsa in 

materialet, kopiera det eller att på andra sätt ”begränsa tillgängligheten” till det. I 

källmaterialet finns inga konkreta uppgifter om vad det är som har stulits, vem 

eller vilka som stulit eller när stölderna inträffat. Inte heller finns det en direkt 

koppling mellan vilket material som placerats i samlingen och att de ska ha stulits. 

Ett senare dokument visar att grunderna för vilket material som placerats i sam-

lingen varit relativt godtyckliga: ”Bedömningskriterierna för vilket material som 

ska flyttas till samlingen har inte varit strikt förtecknade” (A5:8, ”Avveckling av 

samlingen 288 Ex 1 – förslag från arbetsgruppen Samlingar inom Enheten för 

bevarande, 2010-02-08”). Det verkar rimligt att kategorin extremism, kan rymma 

vitt skilda typer av ideologiskt material. Att materialet blir stöldbegärligt enbart i 

kraft av att det av Kungl. biblioteket klassats som extremism är inget hållbart ar-

gument. Ett mail-svar från en tidigare anställd styrker att det framförallt var ko-

pior på det högerextrema materialet, inte original, som lämnades ut i speciallä-

sesalen: 

Det stämmer att det kom en propå (från det som då var Enheten för samlingar och bokhisto-
ria) om att inte lämna ut original från 288 Ex 1 för läsning ens i Specialläsesalen, utan att det 
skulle kopieras först.  Kopierandet blev rätt otympligt, i synnerhet när någon till exempel ville 
gå igenom flera hela tidskrifter. Kopiorna borde ju också katalogiseras och få exemplarstatus 
så att inte kopieringen skulle behöva upprepas vid ny framtagningsförfrågan. Några sådana 
kopior finns säkert i samlingarna även om de inte är många. När vi bedömde att original trots 
allt skulle lämnas ut var vi extra noggranna med övervakning i specialläsesalen. (Mail-svar, 
2017-03-29) 

Efter att ha läst mailsvaret uppstår frågan om det verkligen finns fog för de re-

striktioner som vidtagits i tillgängliggörandet av materialet. I en telefonintervju, 

bekräftade dock Daniel Poohl på Expo att det funnits ett legitimt hot från högerex-

trema grupper att stjäla högerextremt material. När materialet funnits i samlingar-

na inom en offentligt finansierad verksamhet. Enligt Poohl tenderar högerextremt 

material att ha ett symboliskt värde för högerextrema grupper, som överstiger dess 

rent ekonomiska värde (Anteckningar från telefonintervju med Daniel Poohl, 

Stockholm 2017-03-23). Han utvecklade sitt resonemang med att det finns ett 

intresse hos högerextremister att ta tillbaka makten över sitt eget ideologiska nar-

rativ, de vill helt enkelt inte att materialet ska användas i fel syfte, exempelvis 
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hamna i händerna på forskare (Anteckningar från telefonintervju med Daniel 

Poohl, Stockholm 2017-03-23).  

Att se på stölder av högerextremt material utförda av högerextremister som en 

makthandling överensstämmer med Foucaults teori om hur makt och diskurs sam-

verkar. Enligt Foucault kan olika diskurser formera sig kring en och samma text. 

Olsson menar att utifrån Foucaults synsätt är medlemmar av en diskurspraktik 

sammansvetsade inte enbart genom ett gemensamt engagemang för en samling 

texter utan också av en samling tolkningar av dessa texter (Olsson 2010, s. 66). I 

fallet med det högerextrema textmaterialet med ett uttalat rasistiskt, konspirations-

teoretiskt tyngt innehåll är det givet att det har olika slags betydelser för forskare 

och högerextremister. För övertygade högerextremister säger troligen texterna 

något om verkligheten. För forskare är de istället något som kan ge kunskap om 

mekanismerna bakom en falsk, förödande världsåskådning.   

Trots hotbilden berättade Poohl att det inte förekommit stölder på material i 

Expos arkiv. Skälet till detta är att Expo alltid kontrollerar vilka personer som 

besöker Expos lokaler. Det finns en stark hotbild mot Expos lokaler – det går inte 

att släppa in vem som helst. Poohl underströk också att Expo är en politisk organi-

sation som inte vill gynna den högerextrema saken (Anteckningar från telefonin-

tervju med Daniel Poohl, Stockholm 2017-03-23). Kungl. bibliotekets respektive 

Expos relation till högerextrema grupper får konturer med hjälp av Foucaults teo-

retiska begrepp styrkerelationer. Expo strävar inte på samma sätt som Kungl. 

biblioteket, en statlig myndighet, efter att vara en neutral part. Foucault menar att 

styrkeförhållanden alltid tar sig reella uttryck, de tenderar att ge upphov till hand-

lingar ”som syftar till att utvidga, återskapa, försvara, utjämna eller omkasta de 

nuvarande positionerna i relationen” (Hörnqvist 2012, s. 15). I fallet med kontrol-

len över det högerextrema materialet på Kungl. biblioteket kan stölder av materi-

alet ses som en motståndshandling från högerextrema grupper i syfte att kasta om 

positionerna i relationen.  

Expos relation till högerextremism är mer låst än Kungl. bibliotekets. Expo 

verksamhet bygger på att motverka högerextremism. Hotet från högerextrema 

grupper mot Expos lokaler gör att aktiva högerextremister utestängs och därmed 

inte heller får möjlighet att ”stjäla tillbaks” material från Expos arkiv. Kungl. 

biblioteket påverkas av ”objektivitetsprincipen i regeringsformen” och måste 

därmed vara opartisk (Hirschfeldt 2017, 72). Paradoxalt nog är Kungl. biblio-

tekets samlingar därmed mer sårbara för högerextrema gruppers maktkamp än 

Expos arkiv. Biblioteket är utlämnat åt de åtgärder som står till förfogande, re-

pressiva såväl som produktiva.  
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Avveckling och ökad tillgänglighet 

Extremistsamlingens tid som aktiv samling blev relativt kort. I februari 2008 be-

slutades att samlingen skulle avvecklas. Avvecklingen kom dock att dra ut på ti-

den vilket tyder på intern oenighet om behovet av en särskild extremistsamling.  

Beslutsdokumentet om avveckling är signerat och undertecknat av dåvarande 

Riksbibliotekarie. I beslutsdokumentet finns en bilaga som är daterad 2008-11-26 

”Avveckling av samlingen 288 Ex 1– förslag från arbetsgruppen Samlingar Inom 

Enheten för bevarande”.  Bilagan är uppdelad i tre delar: ”Bakgrund” som ger en 

bakgrund till varför samlingen skapades, ”Samlingens innehåll”, d.v.s. dess be-

fintliga innehåll, samt ”Åtgärdsförslag”, förslag på hur avvecklingen av samlingen 

ska gå till.   

Avvecklingen av samlingen fullföljdes inte efter det första förslaget. Istället 

skedde avvecklingen i etapper, något som ett senare dokument daterat 2010-02-10 

visar. I protokollet från ett avdelningsmöte för Biblioteksavdelningen, daterat 

2010-02-10, presenteras ett nytt Policybeslut om hur extremistsamlingen ska han-

teras. Det policybeslut som här tas upp har samma rubrik som bilagan i det ovan-

nämnda beslutsdokumentet. Trots att de har samma namn och samma upplägg 

skiljer sig argumentationen och åtgärdsförslagen åt. Under rubriken ”Bakgrund” 

står följande i det första dokumentet som är daterat 2008-11-26:  

Samlingar 288 Ex 1 tillkom eftersom materialet ansågs mycket stöldbegärligt och därför inte 
borde lånas ut i original. Genom att alltid skyddskopiera originalen och istället tillhandahålla 
papperskopior kunde stöldrisken minimeras. Efter att samlingen har varit i bruk några år är 
vår bedömning att materialets stöldbegärlighet inte står i proportion till den arbetsinsats som 
krävs för denna skyddskopiering. Arbetsgruppen för samlingar föreslår därför att samlingen 
avvecklas och att materialet integreras med KB:s övriga samlingar.  (F1B:606, ”Beslut Dnr 
215-809-2008, bilaga Avveckling av samlingen 288 Ex 1”)  

I texten ovan beskrivs hur materialet i samlingen, däribland högerextremism, ru-

tinmässigt kopierats istället för att lämnas ut i original. Argumentet för att av-

veckla samlingen är att materialets stöldbegärlighet inte stått ”i proportion till” 

hur resurskrävande det varit att särbehandla det. I det senare förslaget om hur ex-

tremistsamlingen ska hanteras, daterat 2010-02-08, har arbetsgruppen ”Samling-

ar” dragit andra slutsatser:  

I ett tidigare förslag från Arbetsgruppen för samlingar föreslog vi att samlingen skulle upplö-
sas. Sedan dess har det kommit fram att material med liknande innehåll stulits från KB. Nu 
föreslår arbetsgruppen därför att samlingen hålls ihop i sin nuvarande sammansättning, men 
att den flyttas ut från burarna till intilliggande hyllor i samma magasin. (A5:8, ”Avveckling 
av samlingen 288 Ex 1 – förslag från arbetsgruppen Samlingar inom Enheten för bevarande, 
2010-02-08”)  

I det nya dokumentet står det att det framkommit ny information om att material 

med liknande innehåll som det som finns i samlingen stulits från Kungl. biblio-

teket. Denna nya information är dock inte ett argument för att arbetsinsatsen nu 
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står i proportion till materialens stöldbegärlighet. Att högerextremt material stulits 

är ingen nyhet, det är en uppgift som återkommer i källmaterialet allt sedan år 

2001. Frågan är om arbetsinsatsen för att behålla samlingen intakt står i proport-

ion till hotet mot materialet. Något som påverkar detta är själva kategorin ”extr-

emism”. Om det finns en saklig grund för att ha en extremistsamling inom den 

svenska samlingen. Forskare har kritiserat myndigheters användning av extrem-

ism som begrepp, begreppet är både opreciserat och dåligt förankrat i forskning 

(Sörbom & Wennerhag 2016, 15). Kritiker pekar även på att en användning av 

begreppet öppnar för gränsdragningsproblem och i slutändan rättsosäkerhet. I 

synnerhet när det kommer till osäkerhet om huruvida begreppet bör förstås inne-

hållsmässigt eller i handling (exempelvis i våldsutövning) (Sörbom & Wennerhag 

2016, 15). Om begreppet tolkas rent innehållsmässigt hotar det att gå emot ytt-

rande- och organisationsfrihet och resultera i målkonflikter mellan olika statliga 

politikområden (Sörbom & Wennerhag 2016, s. 16). 

Avvecklingen av extremistsamlingen drog ut på tiden. Lösningen som före-

slås i det senare dokumentet kan ses som en medelväg där vissa aspekter av ex-

tremistsamlingen behålls men andra avvecklas. Även om inget nytt material ska 

föras till samlingen och skyddskopieringen kommer att upphöra kommer det be-

fintliga materialet i samlingen även i fortsättningen lånas ut i specialläsesalen:  

Inget mer material kommer hädanefter att signerats om till 288 Ex 1. Om sådant material 
uppmärksammas vid Framtagning, Streckkodning eller i Lånedisken får det behålla sitt sig-
num, men görs om till Specialläsesalslån i Regina. […] Det finns emellertid tidskrifter som 
ändrat sin politiska inställning genom åren och numera kan placeras i vanliga periodika-
samlingen. Ett exempel är Sverigedemokraternas tidskrift ”SD-kuriren”. (A5:8, ”Avveckling 
av samlingen 288 Ex 1 – förslag från arbetsgruppen Samlingar inom Enheten för bevarande, 
2010-02-08”) 

I dokumentet står alltså att signumsättningen, 288 Ex 1, ska upphöra för nyin-

kommet material. Det befintliga materialet i samlingen ska dock få behålla sitt 

signum.  Undantag kommer att göras för material som inte längre bedöms vara 

extremistiskt och som kan placeras i den vanliga periodikasamlingen. Som ett 

exempel på material som tidigare betraktats som extremism men som nu ändrat 

politisk riktning tas Sverigedemokraternas officiella partiorgan och medlemstid-

ning SD-kuriren upp. Sverigedemokraterna har vuxit till ett riksdagsparti, och 

påverkat den politiska normen genom att träda in i den. Äldre nummer av SD-

kuriren har dock inte ändrat politiskt innehåll.  

Under rubriken ”Åtgärdsförslag” står det i det första dokumentet med åtgärds-

förlag till en avveckling av samlingen att grundtanken varit att materialet i ex-

tremistsamlingen ska integreras med materialet in de vanliga samlingarna: 

 Grundtanken är att materialet ska tillbaka till de tryckta samlingarna, undantag kan dock gö-
ras för visst material som kan placeras i MF-samlingen (varav duplikat till SBD), L-
samlingen, Rar-samlingen m.fl. Materialtyp, raritetsgrad och bevarandeskäl kommer då att 
vara vägledande. Varje titel kommer att bedömas för sig. Ändringar görs i LIBRIS, Regina 



 68 

och, om möjligt, i KB:s katalog över de gamla samlingarna, ”Plåten”. (F1B:606, ”Beslut Dnr 
215-809-2008, bilaga Avveckling av samlingen 288 Ex 1”)  

Det lämnas förvisso utrymme för reservationer om att detta inte är görbart men 

med undantag för sådana reservationer tyder åtgärdsförslaget på att materialet i 

största möjliga mån, ska integreras med materialet i de övriga samlingarna, 

(F1B:606, ”Beslut Dnr 215-809-2008, bilaga Avveckling av samlingen 288 Ex 1”) 

I det senare åtgärdsförslaget har planerna tagit ett steg tillbaka. Materialet skall 

flyttas ut ifrån gallerburarna men förslaget är att de får behålla sitt signum 288 Ex 

1. Delar av materialet ska fortfarande vara spärrat för utlån. Även om förslaget 

inte vill se en fullskalig avveckling av samlingen föreslås i förslaget små föränd-

ringar när det kommer till tillgängliggörandet av materialet som även i fortsätt-

ningen ska läsas i specialläsesalen men inte nödvändigtvis på ”markerad plats”, 

den plats som är mest övervakad (A5:8, ”Avveckling av samlingen 288 Ex 1 – 

förslag från arbetsgruppen Samlingar inom Enheten för bevarande, 2010-02-08).  

Prolog 

Det källmaterial jag gått igenom tar slut 2010. Vad som hände med hanteringen av 

det högerextrema materialet i samlingarna efter 2010 är inte en del av denna 

undersökning. Det kan dock vara av intresse att nämna att det enda som återstår 

av samlingen idag är den donation som gjordes av Expo år 2000. Merparten av 

materialet som tidigare fick läsas i specialläsesalen får idag läsas i den allmänna 

läsesalen. Materialet har också signerats om i stor utsträckning och fått samma 

signumsättning som det övriga materialet i de publika samlingarna.  

 

Delsammanfattning (Tillgängliggörande) 

Utsagor i dokumentationen från den tillgängliggörande verksamheten uppvisar två 

diskursformationer i utsagorna om det högerextrema materialet. I den ena beskrivs 

det högerextrema materialet som ”politiskt känsligt” eller ”av känslig natur”. I 

utsagorna där det högerextrema materialet anses vara ”politiskt känsligt” beskrivs 

dess innehåll som ”nazism”, ”nazistiska tidskrifter” och ”nazistisk propaganda”. I 

den andra diskursformationen där hanteringen av materialet utgår från att det 

högerextrema materialet är ”stöldbegärligt” används termerna ”extremism”, ”ex-

tremistlitteratur”, ”extremistisk natur”, ”extremgruppernas publikationer” och 

”material från extremist partier”.   

Det verkar ha funnits en oenighet kring huvudskälet till varför materialet ska 

särbehandlas. Att materialet beskrivs som stöldbegärligt är betydligt vanligare än 

att det beskrivs som politiskt känsligt men båda sätt att beskriva materialet på har 

den gemensamma konsekvensen att åtkomsten till materialet begränsas utifrån att 

materialets innehåll anses vara extremistiskt. Materialet har ansetts som stöldbe-

gärligt därför att det innehållit extremism.  
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Källmaterialet visar att tre praktiker använts för att skydda materialet. Prakti-

kerna har haft som konsekvens att tillgången på materialet begränsats. För att 

kunna studera materialet måste det först beviljats av ansvarig chef. Materialet har 

därefter kopierats innan utlån (vilket förlängt framtagningsprocessen). Som tredje 

skyddsåtgärd har kopiorna enbart fått studeras i specialläsesalen, på övervakad 

plats. I stor utsträckning är det alltså kopior av materialet som övervakats. Över-

vakning kan motverka att låntagare försöker stjäla materialet men det kan också få 

bieffekten att låntagare känner sig övervakade när de tar del av materialets inne-

håll och därför drar sig för att beställa fram materialet. Enligt Foucault är över-

vakning, som en disciplinär åtgärd, något som skär igenom det moderna sam-

hällets uppbyggnad.  

Låntagare som efterfrågat materialet har behandlats olika om de varit forskare 

eller vanliga låntagare. Forskningsmeriter har underlättat att beställa fram materi-

alet. Källmaterialet talar för att de olika förutsättningarna för forskare och vanliga 

användare att låna materialet inte påverkats av om materialet betraktats som 

stöldbegärligt eller politiskt känsligt. 

Källmaterialet innehåller ingen information eller statistik om stölder av 

högerextremt material. Daniel Poohl på Expo bekräftade dock hotbilden mot 

högerextremt materialet därför att högerextrema grupper kan vilja stjäla tillbaks 

materialet för att motverka att deras narrativ användas mot dem.  

När avvecklingen av samlingen påbörjades, ökades också tillgängligheten till 

delar av materialet. Processen att avveckla samlingen gick dock långsamt på 

grund av osäkerhet kring hur omfattande stöldrisken var. 
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Slutdiskussion 

 

Uppsatsen syftar till att undersöka vilka diskursformationer och praktiker som 

påverkat hanteringen av högerextremt material i den svenska samlingen under 

tidsperioden år 2000- 2010. Följande slutdiskussion återknyter till uppsatsens tre 

forskningsfrågor. Först diskuteras vilka bibliotekspraktiker och därefter vilka dis-

kursformationer som påverkat hur det högerextrema materialet hanterats. Slutlig-

en följer en diskussion om vad diskursformationerna och praktikerna – kopplade 

till hanteringen av materialet – säger om maktstrukturer.  

Vilka praktiker (strukturerade arbetssätt) har använts i hanteringen av det 

högerextrema materialet? 

 

År 2000 inleddes ett arbete med att specifikt samla in högerextremt material till 

Kungl. bibliotekets samlingar. Material från högerextrema grupper ansågs som 

obskyrt och relativt svåranskaffat. Praxis är vanligen att tryckt material skickas in 

av ansvariga utgivare, en praktik som inte fungerade med det högerextrema tryck-

et. Källmaterialet tyder på att anställda på Kungl. biblioteket i insamlingen av 

material från högerextrema grupper ställdes inför en helt ny situation. För att få 

hjälp med hur de praktiskt skulle gå till väga kontaktades därför forskare på 

högerextremism. För att kartlägga vad som saknades i samlingarna kontaktades 

även myndigheter och organisationer som insamlat högerextremt tryck, vars be-

stånd stämdes av mot Kungl. bibliotekets samlingar. På så vis kartlades vad som 

fanns och vad som inte finns på biblioteket. Verksamheten fick också hjälp av 

myndigheter och organisationer som hade erfarenhet och upparbetade arbetsruti-

ner för insamling av högerextremt tryck. Biblioteket fick även donationer, bl.a. en 

samling tidskriftskopior från Expo.  

När det ”nya” högerextrema materialet kommit in till biblioteket blev nästa 

steg att hitta en plats för det i den svenska samlingen. I denna inordnande verk-

samhet märktes det högerextrema materialet upp med ett nytt signum. Det 

högerextrema materialet fick ett eget särskiljande signum, 288 Ex 1, där ”Ex” stod 

för extremistlitteratur. Efter att materialet märkts upp placerades materialet på en 

gemensam förvaringsplats. Den nya samlingens namn ”extremistsamlingen” öpp-

nar för att även andra typer av material än högerextremism varit placerat i den. 
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Källmaterialet ger dock inga exempel på detta. Däremot visar källmaterialet att 

högerextremt tryck som tidigare varit spritt mellan den svenska samlingens äldre 

och nyare delar märktes om med det nya signumet och flyttades till den nya sam-

lingen. Det saknades tydliga kriterier för vilket material som skulle placeras i ex-

tremistsamlingen. I källmaterialet framgår att bibliotekspersonalen i bedömningen 

av vad som skulle placeras i extremistsamlingen utgått från en donation av 

högerextrema tidskriftskopior från föreningen Expo samt att inslag som hets mot 

folkgrupp, uppmaningar till våldsam kamp och grova personangrepp varit vägle-

dande. Det har dock inte funnits några resurser att i detalj granska materialets in-

nehåll. 

I den tillgängliggörande verksamheten har de bibliotekspraktiker som använts 

i hanteringen av materialet syftat till att begränsa åtkomsten och kontrollera utlå-

ningen av materialet. Olika praktiska strategier har använts för att begränsa lånta-

gares åtkomst till materialet. Det högerextrema material som varit sökbart i biblio-

tekets publika kataloger har inte kunnat beställas fram av låntagare utan att först 

kontakta bibliotekets personal. För varje ny beställning har ansvariga chefer be-

hövt fatta individuella beslut om tillhandahållandet. En annan praktik som gjort att 

framtagningstiden för högerextremt material förlängts har varit att materialet reak-

tivt skyddskopierats. Istället för original har kopior lämnats ut till låntagare. Ko-

piorna har inte fått läsas i den vanliga läsesalen utan i den mer övervakade speci-

alläsesalen. Forskare som användargrupp har haft ett privilegium jämtemot andra 

låntagare. De har haft bättre chanser att beställa fram högerextremt material. 

Kungl. bibliotekets personal har också i större utsträckning kunnat hjälpa forskare 

att söka och beställa fram högerextremt material. 

Vilka diskursformationer kring det högerextrema materialet framträder i utsa-

gorna om det? 

 

I utsagor från den insamlande verksamheten har det högerextrema materialet 

framförallt beskrivits som ”främlingsfientlig litteratur” eller som material utgivet 

av ”främlingsfientliga grupper”. Detta kan kopplas till att insamlingen av 

högerextremt tryckt material pågick under en tidsperiod när begreppet ”främlings-

fientlighet” fortfarande var vanligt i samhällsdebatten.  Utsagor om högerextremt 

material, från ett rundabordssamtal med forskare har istället beskrivit det mer i 

detalj som ”’Obskyrt framställt material’ av högerextremistisk karaktär”. I det 

sista dokumentet med utsagor om högerextremt material från den insamlande 

verksamheten beskrivs det högerextrema materialet som ”högerextremistiskt 

tryck”. 

I inordningen av det högerextrema materialet i den svenska samlingen syns en 

tydlig före- och eftereffekt som kan kopplas till införandet av en gemensam sam-

ling för ”extremisttryck”. Innan det högerextrema materialet placerades i ex-
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tremistsamlingen beskrevs det som ”nazistlitteratur” eller som ”den främlingsfi-

entliga litteraturen”. Efter införandet av en gemensam extremistsamling ändras 

utsagorna om högerextremism i källmaterialet. Ingenstans nämns längre ”främ-

lingsfientlighet” eller ”högerextremistiskt tryck”. I ett enstaka fall finns en refe-

rens till ”nazistiska tidskrifter” men i de övriga utsagorna beskrivs hanteringen av 

”extremlitteratur”, ”extremistorganisationer” och material från ”extremistpartier”. 

En gemensam fysisk samling tycks alltså ha haft en stark inverkan på diskursen 

om det högerextrema materialet. 

I utsagor som på olika sätt kan kopplas till den tillgängliggörande verksam-

heten finns flest exempel på olika varianter av ”extremism” såsom: ”extremlittera-

tur”, ”extremistgruppernas publikationer”, ”extrempartier” och ”extremistlittera-

tur”. I den tillgängliggörande verksamheten kopplas ”extremism” samman med 

”stöldbegärligt material”. Materialet anses vara stöldbegärligt och måste därför 

begränsas av skyddande restriktioner. Innan en gemensam extremistsamling fanns 

förekom dock utsagor i källmaterialet som sammankopplade ”nazistiska tidskrif-

ter”, ”nazism” och ”nazistisk propaganda” med ”känsligt material”, ”av känslig 

natur” eller ”politiskt känsligt”. Förändringen i källmaterialet när utsagor om ”po-

litiskt känslig” ”nazism” kom att bytas ut mot utsagor om ”stöldbegärligt” ”ex-

tremist tryck” sammanfaller med att en ny riktlinje för vilket material som skulle 

läsas i specialläsesalen tagits fram. Begreppsparet ”ömtåligt och stöldbegärligt” 

tycks ha vunnit över begreppsparet ”värdefullt och politiskt känsligt” som krite-

rium för vilket material som skulle få läsas i specialläsesalen. Detta tyder på att 

praktiken att läsa högerextremt material i specialläsesalen, och de nya gemen-

samma riktlinjerna för materialet som skulle få läsas i specialläsesalen, påverkat 

diskursen om högerextremt material. 

Hur har olika praktiker och diskursformationer påverkat det högerextrema 

materialet i samlingarna? / Vilka maktstrukturer framträder? 

 

Källmaterialet tyder på att det före år 2000 inte funnits någon etablerad diskurs 

om högerextremt material i samlingarna. Punktinsatsen för att samla in högerex-

tremt material blev startskottet till olika utsagor om högerextremt material i möte-

santeckningar, riktlinjer och policys. Foucault menar att styrkeförhållanden i sam-

hället upprätthålls genom att ny kunskap produceras (Hörnqvist 1996, s. 153). 

Högerextrema rörelser hotar demokratin, inte enbart genom våldsamma handling-

ar utan också därför att deras ideologi utgår från att människor har olika värde. 

Våldet från högerextrema grupper trappades upp under 1999 vilket kan ses som 

ett möjlighetsvillkor till diskurser om det högerextrema materialet i Kungl. biblio-

tekets samlingar. Kungl. biblioteket var tidigt i kontakt med forskare för att in-

hämta kunskap om hur det högerextrema materialet skulle samlas in. En tidig kon-

takt med forskare som specialiserat sig på högerextremism är ett exempel på vad 
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Foucault skulle se som relationen mellan institutionaliserade styrkeförhållanden 

och vetenskapligt vetande (Hörnqvist 1996, s. 155). Som statlig myndighet är 

biblioteket en av flera maktinstitutioner som upprätthåller sitt överläge genom att 

skapa förutsättningar för att generera ny kunskap om en hotande rörelse. Utifrån 

Foucaults filosofi kan det högerextrema materialet betraktas som ett kunskapsob-

jekt för forskning. Forskare har varit en priviligierad målgrupp i tillgängliggöran-

det av materialet. Något resultaten från tidigare forskningsstudier visat är att 

högerextremt material främst samlats in och tillgängliggjorts på forskningsbiblio-

tek (Hupps 1991; Berlet 2008; Traska 2014). Bara i en utsaga om högerextremism 

i källmaterialet kopplas det samman med ett framtida kulturellt värde. I övriga 

exempel är det forskningsvärdet som lyfts fram.  

När det kommer till diskursformationer i utsagor om materialet tycks diskurs-

formationen där högerextremt material beskrivits som ”stöldbegärlig extremism” 

varit det sätt att beskriva materialet på som vunnit över andra diskursformationer 

såsom ”politiskt känsligt” högerextremt material. I den tillgängliggörande verk-

samheten har merparten praktiker använts för att begränsa och kontrollera det 

högerextrema materialet. I utsagorna beskrivs det högerextrema materialet som 

stöldbegärligt. I källmaterialet framgår det dock inte hur omfattande stölderna 

varit, hur ofta material stulits, vilka som stulit eller vad som stulits. I intervjun 

med Daniel Poohl på Expo framgick dock att högerextremister kan vilja stjäla 

”tillbaks” högerextremt material därför att de inte vill att deras texter ska använ-

das för forskningsändamål. Enligt Foucault kan en och samma text har olika roller 

i olika textgemenskaper som utgår från etablerade regler som i diskursen värde-

sätts som ”sanna” (Olsson 2010, s. 66). För någon med högerextrema åsikter kan 

ett högerextremt material bekräfta vad som anses vara en sann världsåskådning. 

För en forskare som specialiserat sig på högerextremism utgör materialet istället 

ett objekt, som kan generera ny kunskap om högerextrem ideologi. 

Källmaterialets utsagor tillsammans med vad Poohl berättat under intervjun 

gör det rimligt att stölder utförts och att tillgången på högerextremt material be-

gränsats för att skydda det från stölder. Men utsagor om högerextremt material i 

källmaterialet tyder också på att det parallellt med synen på materialet som stöld-

begärligt funnits ett sätt att beskriva materialet på som ”politiskt känsligt” eller av 

”känslig natur”. Alltså en diskursformation om materialet där materialets innehåll 

haft direkt inflytande på hur materialet tillgängliggjorts. Oavsett om tillgången till 

materialet begränsats av att det ansetts som stöldbegärligt eller utifrån att dess 

innehåll ansetts stötande har restriktionerna utgått från materialets innehåll.  

Om det förekommit exempelvis vänsterextremism i extremistsamlingen finns 

det ingen saklig grund för att dra slutsatsen att också vänsterextremt material varit 

stöldbegärligt utifrån att högerextremt material stulits. Detta gäller även variation-

er av högerextremt material, vissa typer av högerextremt material kan vara stöld-

begärligt och annat inte. Det saknas en saklig grund för att särbehandlats materi-
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alet utifrån dess extremistiska innehåll. Även när materialets stöldbegärlighet varit 

anledningen till att tillgängligheten begränsats har restriktionerna utgått från 

materialets extremistiska innehåll. Därtill har det inte funnits några starka kriterier 

för vad som bedömts vara extremistiskt, eftersom det inte funnits några resurser 

att granska det högerextrema materialets innehåll. 

Konsekvenserna av att materialet i större utsträckningen än det vanliga 

materialet i samlingarna övervakats har blivit att även materialets innehåll över-

vakats. Det högerextrema materialet har enbart fått läsas på särskild läsplats i spe-

cialläsesalen – specialläsesalen är utformad så att låntagare känner sig överva-

kade, vilket sammantaget minskar stöldrisken i salen. Samtidigt kan den överva-

kande aspekten få besökare att känna sig iakttagna på grund av innehållet i vad de 

valt att läsa. Det kan få till följd att låntagare ”disciplinerar sig” och inte beställer 

fram stötande material. 

 

Slutord 

I skapandet av bibliotekskategorier finns ofta en strävan efter så neutrala katego-

rier som möjligt. Objektivitetsprincipen i regeringsförordningen tenderar att tolkas 

av bibliotekarier som en uppmaning om politisk opartiskhet. Extremism är ett 

etablerat begrepp i myndighetssammanhang, sedan 2014 finns en nationell sam-

ordnare mot våldsbejakande extremism.  Som kategori i en bibliotekskontext är 

användningen av begreppet enligt mig inte hållbar. Extremism är som kategori 

varken saklig eller transparent därför att begreppet är relativt på ett sådant sätt att 

det får betydelse i kraft av att relateras till en norm som hela tiden rör på sig. Extr-

emism kommer som kategori alltid att kunna fyllas med något nytt. Den historiska 

bakgrunden till extremism-begreppet framhäver hur begreppet använts för att 

peka ut rörelser som befunnit sig allra längst bort från makten. Det finns ingen 

extrem bortom extremismen, extrema rörelser är själva symbolen för gränsen för 

vad som är radikalt görbart (Backes 2010, s. 177). Att ringa in något som ”extr-

emism” gör också att den som ringar in intar en relativ position. Detta synliggörs i 

fallet med SD-kuriren som tas upp i källmaterialet. Enligt källmaterialets utsagor 

har SD rört sig bort från sitt extrema förflutna och av denna anledning hör SD-

kuriren inte längre hemma i ”extremistsamlingen”. Vilket lyfter frågan, är det SD-

kuriren som inte längre uppfyller extremistsamlingens kriterier, är det extremist-

samlingen som ändrat sina kriterier eller har en mer övergripande förändring av 

normer rört på sig? Att klassificera rasistiskt och våldsbejakande material inom 

kategorin ”extremism” går på kort sikt. Men den som vill motverka en relativise-

ring av vad som bedöms vara rasism bör undvika begreppet extremism. På längre 

sikt kan det vara vanskligt att inte kategorisera utifrån en mer sakliga genomgång 

av materialets innehåll. Denna lärdom kan dras från den korta tidsperiod ex-

tremistsamlingen var aktiv.  
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Sammanfattning 

Uppsatsen har syftat till att undersöka vilka diskursformationer och praktiker som 

påverkat hanteringen av högerextremt material i den svenska samlingen under 

tidsperioden år 2000- 2010. Uppsatsen ämne angränsar till två forskningsområ-

den, forskning om högerextremism respektive censur på bibliotek. Uppsatsens 

ämne berör också praktiker kring tillgängliggörandet av den svenska samlingen 

samt begreppen extremism och censur utifrån en större samhällskontext.  

Undersökningen grundar sig empiriskt på styrdokument och mötesanteck-

ningar från verksamheten mellan åren 2000-2010. Studien har också som kom-

plement använt mailkorrespondens, en telefon- och en mailintervju. Som metod 

har uppsatsen använt diskursanalys där både diskurs och maktrelationer analyse-

rats. Som teoretisk grund har analysen utgått från Foucaults diskurs- och maktbe-

grepp. Analysen av källmaterialet har utförts i tre steg där praktiker, diskursform-

ationer och maktrelationer, i respektive ordning, getts utrymme. 

Studien visar att Kungl. bibliotekets insamlande verksamhet varit nära kopp-

lade till forskning om högerextremt materialet och samarbetet med andra myndig-

heter. Insamlingen av högerextremt material kan förstås som ett led i att producera 

ny kunskap om och därmed också skydda demokratin mot rasistisk, våldsbeja-

kande ideologi. I utsagor om det högerextrema materialet i den svenska samlingen 

har två diskursformationer varit framträdande. Materialet har beskrivits som 

”stöldbegärlig extremism” eller som ”politiskt känsligt”. Oavsett om materialet 

beskrivit som ”stöldbegärligt” eller ”politiskt känsligt” har det kategoriserats och 

tillgången på det begränsats utifrån dess innehåll. I slutdiskussionen lyfts argu-

ment för att inte använda extremism som begrepp i bibliotekssammanhang, därför 

att det ger instabila kategorier och i slutändan hotar att relativisera det material 

som kategoriseras som extremism. 
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