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Freedom of speech and the variety of opinion. Is one allowed to form 
ones own opinion? 
 
 
Abstract 
 
This Master’s thesis discusses the freedom of speech, the right to freedom of opinion 
and expression, freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and 
impart information and ideas in the context of public libraries in Sweden. The scope of 
this thesis is to examine the acquisition and maintenance of the literature about the 
killing of Sweden’s Prime Minister Olof Palme 1986. This literature will serve as an 
instrument to measure the extent to which Swedish public libraries adhere to the rules 
set by the Swedish parliament, United Nations’ universal declaration of human rights 
article 19, UNESCO’s public library manifesto and the principles of the Federation of 
Library Associations and Institutions. 
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INLEDNING OCH BAKGRUND 

Bakgrund 
Den 26 februari 1986 mördades Sveriges statsminister Olof Palme. Intresset för brottet 
och mediebevakningen som följde i dess kölvatten saknar motstycke inom svensk 
kriminalhistoria och svensk samtidshistoria överhuvudtaget, och ännu har ingen dömts 
för dådet. Denna både hemska och oväntade händelse har fått långtgående 
efterverkningar i vårt samhälle och många menar att det var denna kylslagna kväll som 
Sverige förlorade sin oskuld, eftersom mordet så tydligt påvisade det öppna och 
demokratiska samhällets sårbarhet. 
 
Sedan mordet begicks har såväl polisväsendet som journalister och många så kallade 
privatspanare arbetat för att finna förövaren eller förövarna. Att brottet förblivit olöst är 
både fascinerande och djupt oroande för både rättsväsende och allmänhet och väcker en 
olust som få andra nationella händelser kommer i närheten av. Vid katastrofer av sådan 
dignitet är det angeläget att allt som har med dem att skaffa underställs en gedigen 
utredning. I fallet med mordet på Olof Palme har många spår stötts och blötts till leda, 
samtidigt som andra så vitt man vet ignorerats av polisväsendet och de etablerade 
medierna. Detta har antagligen varit anledningen till att många privatspanare och andra 
intresserade och involverade har dokumenterat sina efterspaningar och teorier i 
bokform. 
 
Att denna litteratur kommer allmänheten tillhanda är viktigt i flera avseenden. Delvis 
för att det är så många aspekter av det som är oklara och tänkvärda. Vad är motivet eller 
motiven? Vem eller vilka är förövaren eller förövarna? Vilka konsekvenser har detta fått 
för Sverige och dess invånare? Har det haft internationell påverkan? Det finns vitt skilda 
teorier ifråga om motiv och förövare som både är trovärdiga och möjliga, och det hela 
får en extra kittling av att delar av statsmakten i vissa läger misstänks för att på ett eller 
annat sätt vara inblandade i mordet. Att det till råga på allt handlar om Sveriges 
statsminister, en i flera avseenden kontroversiell och ifrågasatt person och ledare, gör 
det hela ännu mer intressant.  Detta gör det extra angeläget att låta debatten vara öppen 
och fri från påverkan. Eller för att citera sociologerna Max Horkheimer och Theodor 
Adorno: ”Upplysning i ordets vidaste innebörd av framåtskridande tänkande har alltid 
syftat till att befria människorna från fruktan och göra dem till sina egna herrar” 
(Horkheimer & Adorno, 1944). 
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Inledning 
Inför bok- och biblioteksmässan i Göteborg hösten 2004 publicerade Dagens Nyheter en 
undersökning av författaren Johan Norberg och arkeologen Björn Wallace. Deras 
undersökning visar att de svenska biblioteken är vänstervridna såtillvida att deras 
bestånd innehåller en större andel vänsterlitteratur än högerlitteratur, och de efterlyser 
en kontrollinstans för att komma till rätta med detta problem (Norberg & Wallace 
2004). 
Norberg och Wallace fick emellertid snabbt svar på tal från flera håll. Redaktören Johan 
Ehrenberg på tidningen ETC skrev repliken Borgarna kan inte skriva (som dock 
förvägrades publicering som replik i Dagens Nyheter) och bibliotekarien Johan 
Rönnblom skrev artikeln Vridna bibliotek? i tidskriften Ord&bild och gjorde upp med 
den nypresenterade föreställningen om bibliotekens vänstervridning. Det bör tilläggas 
att det också fanns de som försvarade Norberg och Wallace. Moderaterna i Göteborg 
presenterade exempelvis en undersökning på debattsidan i Expressen, där de ondgjorde 
sig över att böcker av Naomi Klein och Johan Ehrenberg var vanligare än böcker av 
Björn Lomborg, Susanna Popova och Assar Lindbeck på biblioteken i Göteborg 
(Widing m fl, 2004). 
 
Hur ligger det då till med urvalet på biblioteken? Är det som en del av dessa debattörer 
säger, att samlingarna på de svenska folkbiblioteken är obalanserade, partiska och dåligt 
politiskt avvägda? Finns det – och bör det finnas - utrymme för avvikande åsikter och 
ståndpunkter, t o m sådana som är brottsliga, som exempelvis hets mot folkgrupp i 
rasistisk litteratur? Eller befinner sig folkbibliotekens samlingar innanför lagens 
råmärken, balanserade och väl avvägda med alla åsikter representerade – även sådana 
som inte accepteras i den offentliga debatten eller som anses farliga?  Oavsett vem eller 
vilka som ombesörjer urvalet är det låntagarna, och til syvende og sidst demokratin, 
som blir lidande om inte folkbibliotekens samlingar värnar om mångfalden och 
yttrandefriheten. Fri information är grundläggande för en demokrati, och biblioteken har 
en viktig funktion att fylla i den moderna demokratin. Men kan den enskilda 
bibliotekarien - med alla till buds stående medel - hantera detta? Eller borde en statlig 
kontrollinstans inrättas för att råda bot på samlingarnas eventuellt missvisande och 
obalanserade innehåll, vilket Norberg och Wallace efterlyser i sin debattartikel? 
 
Uppsatsen tar avstamp i frågorna ovan, och speciellt i den övergripande frågan huruvida 
svenska folkbibliotek värnar om de demokratiska grundpelarna mångfald och 
yttrandefrihet. Verktyget för undersökningen är litteraturen om mordet på Olof Palme, 
och den får berätta för oss om det demokratiska samhällets praktik och den fria 
informationen på biblioteken i Sverige. 
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Hypotes 
Detta examensarbete utgår från hypotesen att Sveriges folkbibliotek värnar om och 
främjar mångfald och yttrandefrihet i största möjliga mån. Detta antagande går dock 
stick i stäv med de ståndpunkter som presenterades i inledningen, då de senare antyder 
att värnandet om mångfald och yttrandefrihet inte sker i önskvärd utsträckning. Om så 
är fallet borde detta kontrolleras utan att man politiserar frågeställningen på det sätt de 
tidigare nämnda undersökningarna gjort. Och om det skulle visa sig att folkbiblioteken 
är partiska, politiskt snedvridna eller på andra sätt inte uppfyller sina uppdrag och 
åtaganden leder detta till att Norbergs och Wallaces krav på en kontrollinstans framstår 
som legitimt.  
 
Vad är då önskvärd utsträckning? Vi lever i en tid då radio- och TV-monopolen 
upplösts och medierna i större utsträckning än någonsin tidigare påverkar våra liv. Den 
privatägda dagspressen anklagas av ledande politiker för att skapa likriktning istället för 
mångfald (Mellin, 2005; Josefson, 2005) och reklamens begränsningar anpassas till 
enklare regelverk och förmildras. I den situation som växer fram står folkbiblioteken 
inför den allt viktigare uppgiften att försvara värden som mångfald och yttrandefrihet. 
Många röster har redan höjts för detta, både utomlands och hemmavid, och 1996 kom 
en bibliotekslag i syfte att se till folkbibliotek med avgiftsfria lån finns i varje kommun, 
för att varje medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek. 



 6 

UPPSATSENS UPPLÄGGNING 

Disposition 
Bakgrunden till denna uppsats presenterades ovan i bakgrund och inledning. Här 
visades även på ämnets aktualitet och angelägenhet. Folkbibliotekens bestånd och 
förvärv är områden som många har åsikter om, och det finns därför anledning att 
kontrollera förhållandena inom dessa. Inledningen avslutades med en hypotes – eller ett 
antagande om man så vill – om tillståndet för yttrandefriheten på de svenska 
folkbiblioteken. 
 
Under rubriken Syfte och frågeställning presenteras arbetets absoluta kärna och detta 
stycke tjänar som riktmärke för resten av uppsatsen. Härpå följer ett avsnitt om metod 
och tillvägagångssätt. Under rubriken Tidigare forskning redogörs för den litteratur som 
varit användbar för arbetets teoretiska grund och här presenteras och definieras även de 
olika begrepp som används i texten, exempelvis information, yttrandefrihet och 
mångfald, tryckfrihetsförordningen och offentlighetsprincipen. Här berörs även den 
forskning som banat väg för detta arbete, exempelvis litteratur som har tillhandahållit 
teorier och modeller som inspirerat eller använts i detta arbete. Här berörs också 
material som i något väsentligt avseende gränsar till detta arbete och som gett upphov 
till nyttiga förkunskaper samt minskat risken att uppsatsen redovisar ett resultat som 
redan existerar. 
 
Därefter följer en kort historik som berör de ideologiska tankegångarna kring förvärv 
och biblioteksbestånd. Det är en kort resa som börjar i Sydeuropa för drygt tvåhundra år 
sedan, för att sedan fortsätta till Sverige och till svenska förhållanden i nutid. Här ingår 
också en text som handlar om de landvinningar demokratiska begrepp som 
yttrandefrihet och mångfald gjort, samt svenska bibliotekariers förhållande till dessa 
begrepp i dagsläget.  
 
Under rubriken Undersökning redogör jag för hur denna är genomförd och varför jag 
använder ett upplägg där böckerna är indelade i olika kategorier. Här presenteras också 
ett antal diagram och bilder som illustrerar resultaten av datainsamlingen samtidigt som 
deras innehåll kommenteras löpande. Slutligen sammanfattas resultaten i en 
analyserande diskussion och ställs i relation till uppsatsens syfte och frågeställning.  
 

Syfte och frågeställning 
Enligt de kulturpolitiska mål som riksdagen fastställde 1974 ska yttrandefriheten stå i 
främsta rummet, och det slås fast att en mångfald röster och en fri debatt är en 
förutsättning för en levande demokrati och ett rikt kulturliv (Tjugo års kulturpolitik 
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1974-94, 1995). Om dessa mål ska kunna uppnås och upprätthållas måste Sveriges 
offentliga bibliotek och dess anställda ta sin del av ansvaret, vilket klart formulerats i 
Bibliotekslagen från 1996 (SFS 1996: 1596). Ur detta är syftet sprunget. 
Bibliotekslagen behövdes då 1974 års kulturpolitiska beslut är problematiskt ur flera 
synvinklar. Vad betyder t ex att ”motverka den kommersiella kulturens skadliga 
verkningar”? Betyder det att biblioteken ska avstå från att köpa in alster av författare 
som är kommersiellt framgångsrika, till exempel Astrid Lindgren, Torgny Lindgren 
eller Gabriel Garcia Marques? I kulturrådets ursprungliga förslag löd formuleringen: 
”Samhället har ett övergripande ansvar för att främja mångsidighet och spridning av 
kulturutbudet och för att minska eller hindra den negativa verkan som 
marknadsekonomin kan medföra” (Nilsson, Sven, 1973, s. 65). 
 
Syftet med uppsatsen är att granska i vilken utsträckning folkbiblioteken i Sverige i 
praktiken understöder mångfald och yttrandefrihet. Anledningen till detta syfte är att det 
under hösten 2004 presenterades andra undersökningar i ämnet som med mindre urval 
kommit fram till resultat som tyder på att vissa folkbibliotek har obalanserade 
samlingar. Ett underliggande syfte är således också att prova huruvida denna typ av 
undersökningar kan komma fram till användbara resultat. 
 
Frågeställningen som ligger till grund för detta är: Hur ser spridningen av litteraturen 
om Palmemordet ut på folkbiblioteken i Sverige? 

Metod och tillvägagångssätt 
En lista med böcker om Palmemordet har uppprättats inledningsvis i uppsatsarbetet. 
Kriterierna för att hamna på listan var att boken behandlar Palmemordet på ett kritiskt 
och vetenskapligt sätt (i motsats till skönlitterära framställningar av mordet), eller att 
den åtminstone gav sken av att försöka göra det. Därefter sorterades titlarna 
kronologiskt i utgivningsordning och respektive titels recension i sambindningslistan 
undersöktes. Sambindningslistan är relevant då denna ofta ligger till grund för ett 
biblioteks beslut om huruvida en bok ska införskaffas eller ej. Därefter kontrollerades 
bokens innehåll och den kategoriserades som kontroversiell eller okontroversiell. Hur 
denna kategorisering gick till och vad som är kontroversiellt i detta avseende kommer 
att förklaras närmare i avsnittet Undersökningens urval. För att erhålla information om 
antal exemplar av varje titel samt var dessa finns tillgängliga användes nätresursen 
www.bibliotek.se, en samsökningsdatabas för offentligt finansierade biblioteks 
mediesamlingar. Därefter konstruerades en databas för att lagra och sammanställa den 
insamlade informationen. Resultatet av denna information användes slutligen som ett 
mätinstrument med vilken mångfalden och yttrandefriheten på svenska folkbibliotek 
kunde mätas. Det kan tilläggas att samsökningsdatabasen innehåller mer information än 
bara om folkbibliotek, därtill bland annat universitetsbiblioteken och Kungliga 
Biblioteket (hädanefter förkortat KB). För att erhålla ett ISBN-nummer till en bok krävs 
att förlagen skickar in så kallade pliktexemplar till KB och de sex största 
universitetsbiblioteken. Dessa exemplar finns också med i databasen www.bibliotek.se 
och räknas även med i resultaten, eftersom även dessa exemplar är till för allmänheten. 
 
För att resultatet från ovanstående mätning ska kunna bedömas och ges betydelse 
behövdes en fast utgångspunkt. Här har jag använt mig av bibliotekslagen, de 
kulturpolitiska målen, UNESCO:s folkbiblioteksmanifest och International Federation 
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of Library Associations and Institutions’ (hädanefter förkortat IFLA) principprogram. 
Tillsammans, och var för sig, skapar dessa en resonansbotten för undersökningens 
resultat och ger en förståelse för hur folkbibliotek borde fungera med avseende på 
yttrandefrihet och mångfald. Till detta tillkommer ytterligare två mindre delar i 
uppsatsen. Den första är en litteraturstudie, skapad för att ge en bild av gällande 
förhållanden och förordningar. Den andra är en presentation av den litteratur som 
frågeställningen vilar på, det vill säga litteraturen om mordet på Olof Palme. 
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TIDIGARE FORSKNING 

Tidigare studier 
Jag har inte funnit några stora studier som ägnats åt de svenska bibliotekens bestånd och 
förvärv i förhållande till yttrandefriheten och mångfalden, men flera som på nära håll 
belyser detta sammanhang. Bibliotekarien och samvetet – en rapport om nordisk 
bibliotekarieetik (Balslev & Rosenqvist, 1994) är en rapport om bibliotekarieetiken i 
Norden som genom frågeformulär ställt frågor till bibliotekarier i Sverige och våra 
grannländer om deras förhållningssätt till bland annat mångfalden i bestånden och etiska 
spörsmål i förhållande till medieförvärv. Här visade det sig att de nordiska länderna i 
praktiken skiljer sig åt, och att det kan vara stor skillnad på bibliotek även inom Sverige.  
 
 Utbildningsdepartementet gav 1982 ut Litteraturförmedling i tre Dalakommuner 
(Petterson, 1983) på uppdrag av 1982 års Bokutredning, och den belyser den tidens 
förvärvspraktik och har gett en del uppslag till den här undersökningens uppläggning 
och arbetsmetoder. I undersökningen som boken bygger på har används också några 
bokkategorier som verktyg för att mäta resultat, vilket inspirerat mig att göra likadant. 
Här har man studerat folkbibliotekens samlingar och bokhandlarnas utbud i tre 
kommuner genom att dela in litteraturen i tre grovt tillyxade grupper: breda, smala och 
övriga, och därefter studerat förekomsten av dessa. Resultaten var att vissa 
kommuninvånare var förfördelade jämfört med andra ifråga om tillgång på och 
konsumtion av litteratur.  
 
Debattboken Att välja är politik från BTJ:s skriftserie Biblioteksdebatt har bidragit med 
tankar kring bibliotekariens val och möjligheter vid förvärv och beståndspolicies, vilket 
också hämtats från Strategisk medieplanering för bibliotek (Höglund & Klingberg, 
2001) som har gett mig betydande kunskaper om bestånd och förvärv i praktiken. 
 
Råd och tips om arbetets upplägging och metodologiska överväganden har hämtats ur 
Research methods in librarianship: techniques and interpretation (Busha & Harter, 
1980). 
 
Viktigast och till störst hjälp har dock tidigare studenters uppsatser varit. Främst 
Förvärvsprocesser –vad biblioteken köper in och varför? En undersökning av förvärv 
gällande skönlitteratur på Lunds huvudbibliotek och fyra stadsbibliotek (Herbertsson & 
Zackrisson, 2003). Den beskriver bibliotekariens vardagliga praktik och överväganden 
vid förvärv. 
 
Biblioteket i terrorns tid. En studie av hur the USA Patriot act har påverkat tre 
amerikanska bibliotek (Petterson & Thorell, 2004) och Folkbibliotek och demokrati – 
ett försök att beskriva och diskutera folkbibliotekets demokratiska funktion (Frändberg, 
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1999) ställer frågor kring folkbibliotekens demokratiska betydelse och funktioner i det 
offentliga rummet. 
 
Slutligen till den text som ligger närmast detta arbete. Det är också en uppsats, vars 
undersökning dock inte leder fram till några egentliga slutsatser. Det är Är en bok tryckt 
och utgiven, så bör den vara tillgänglig (Persson, 2003). Den handlar om folkbibliotek 
och demokrati och undersökningen är både kvalitativ och kvantitativ och instrumentet 
för undersökningen är litteratur om djuretik, och hur den sortens litteratur förekommer 
på svenska folkbibliotek. Resultaten från denna undersökning blev positiva - litteratur 
om djurrätt fanns i större utsträckning än väntat – men uppsatsens slutsatser är ändå att 
politikerna måste lära sig mer om bibliotek och att folkbiblioteken måste marknadsföra 
sig bättre. 
 
Förutom ovannämnda arbeten har inspirationen hämtats från de artiklar och studier som 
presenterades i inledningen om den eventuella vänstervridningen på svenska 
folkbibliotek, Demokratiutredningens skrift Läsarna och demokratin (1998) samt Göran 
Greiders artikel Biblioteket, demokratin och kulturen (Greider, 2000) som är hämtad 
från antologin Bibliotek - mötesplats i tid och rum. Demokratiutredningen och Greider 
argumenterar för att folkbibliotekens huvudsakliga uppdrag bör vara en grundpelare i 
demokratin, eftersom läsandet är bra för den demokratiska kulturen i ett land. 

Sambindningslistan 
Bibliotekstjänsts (hädanefter förkortat BTJ) informations- och försäljningsservice för 
medier (framförallt böcker) till folk- och skolbibliotek heter Sambindningen. Den 
utkommer var 14:e dag i formen av ett häfte där nästan allt som ges ut av svenska förlag 
recenseras. Undantagna är exempelvis läromedel. Sambindningens huvuduppgift är att 
presentera nya böcker för biblioteken och biblioteksutrusta det som biblioteken 
beställer. Bokförlagen skickar två exemplar av varje titel till BTJ och är det 
skönlitteratur eller fackböcker går de vidare till en lektör (Yrlid, 1994). Om en bok får 
en orättvis eller felaktig bedömning kan författaren eller förlaget överklaga till en 
särskild granskningsnämnd (Yrlid, 1994). Granskningsnämnden har till uppgift att 
bevaka sambindningshäftena för att kontrollera att lektörernas recensioner håller god 
kvalitet. Denna nämnd består av minst nio ledamöter varav minst två bör vara 
bibliotekarier. 

Bestånd och förvärv 
Ordet bibliotek kommer från de grekiska orden biblion (bok) och theke 
(förvaringsplats). Ett biblioteks värde är synonymt med sina samlingar och förmåga att 
hålla samlingen tillgänglig för allmänheten påstod den amerikanske bibliotekarien 
McColvin 1925. Och om det fortfarande stämmer är det fundamentalt för ett bibliotek 
att förvärva rätt sorts material, samtidigt som det är smått omöjlig uppgift att hålla sig 
förtrogen med den samtida utgivningen. Som en föregångare till BTJ:s 
sambindningslista kom på redan på 1700-talet urvalslistor för böcker ut i Europa 
(Lunati, 1975). Detta måste underlättat mycket för den tidens bibliotekarier och 
bokhandlare, även om dessa urvalslistor var färgade av upplysningens tankegångar. Det 
är inte otänkbart att dessa listor även påverkade bokutgivningen. Exempelvis firade den 
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alkemiska litteraturen stora triumfer under 1700-talet, för att helt försvinna vid 
sekelskiftet (Edenborg, 2002). Ett annat exempel är Candide av Voltaire som var en 
storsäljare i hela Europa. Bara i Frankrike trycktes den i ett femtiotal olika upplagor 
under denna period (Kerautret, 2002). 
 
Under 1800-talet blev bokurvalet en del av biblioteksvetenskapen, och urvalskriterier 
utarbetades (Lunati, 1975). Detta blev nödvändigt eftersom det gavs ut så mycket 
böcker att långt ifrån alla kunde köpas in till biblioteken. Samtidigt gav fler och fler 
privata bibliotek friare tillträde till sina samlingar, men det var fortfarande inte tillåtet 
att låna hem böcker. Vid mitten av 1800-talet startade de första offentliga biblioteken i 
Norden, och på dessa bibliotek fick man även låna hem böckerna (Yrlid, 1994). 
Biblioteksteoretikern Charles Ammi Cutter menade att man bara skulle köpa in den 
bästa litteraturen (Cutter, 1895), och det är lätt att hålla med, samtidigt är det just  
problemet med vad som är ”den bästa litteraturen” som bibliotekarier brottats med 
sedan dess. Bibliotekets primära uppgift då var att förvärva bra litteratur eftersom 
beståndet var det viktigaste (McColvin, 1925). Det här citatet av bibliotekarien Francis 
Drury sätter fingret på vad det handlar om: 
 

The high purpose of book selection is to provide the right book to the right reader at the 
right time. (hämtat från Lunati, s 25) 

 
Detta påstående har enligt min åsikt samma giltighet idag och Drury menade att 
bibliotekariens huvudsakliga uppgift är att tillhandahålla det bästa åt användarna 
(Drury, 1930). Men vad är då det bästa? På 1970-talet höjdes i Sverige varnande röster 
om att biblioteken anpassade sitt mediebestånd efter efterfrågan (Andersson, 1978). 
Men efterfrågade användarna fel böcker, och gav biblioteken och bibliotekarierna efter 
för detta och skaffade undermåliga böcker? Bibliotekarien Gunnar Svensson skriver i 
Biblioteksdebatt 9 1978 att de som beslutat om ett enskilt förvärv också måste kunna 
motivera sitt val: ”Urvalet av enskilda böcker, tidningar och skivor måste 
bibliotekarierna få svara för” (Svensson, 1978, s 16). Och visst ska bibliotekarierna vara 
ansvariga för bibliotekets samlingar, oavsett om de själva beslutat om förvärvet eller om 
de exekverat det åt en användare. En annan lösning provades i det så kallade GÖK-
projektet, där man på tre folkbibliotek satte låntagarna i centrum, och lät deras 
önskningar styra bibliotekens inköp i hög utsträckning. (Axelsson & Hatamian & 
Hultsjö, 2006) 
 
Tack vare bibliotekarien Valfrid Palmgren grundades under 1900-talets första år det 
allmänna biblioteket i Sverige, det som senare skulle få namnet folkbibliotek. 
Verksamheten skulle drivas i offentlig regi och vara tillgängliga för allmänheten 
(Nilsson, 2003). Böcker och annat material skulle vara till medborgarnas förfogande. 
Enligt licentiatavhandlingen Om folkbibliotekens ideologiska identitet. En diskursstudie 
av B&I-forskaren Joacim Hansson hade folkbiblioteken i Sverige under det tidiga 1900-
talet en i verkligheten konservativ identitet, till skillnad från föreställningen om att 
identiteten var socialdemokratisk (Hansson, 1998). Detta får också stöd av historikern 
Åsa Linderborgs doktorsavhandling Socialdemokratin skriver historia. 
Historieskrivning som ideologisk maktresurs 1892-2000 där det framkommer att både 
ledande socialdemokrater och andra intellektuella levde (och lever) i föreställningen om 
att samhällets institutioner har en socialdemokratisk prägel (Linderborg, 2001). Under 
70-talet lades grunden för en ny kulturpolitik. För folkbibliotekens del var 
målsättningen som Sveriges allmänna biblioteksförening (SAB) antog vid sitt årsmöte 
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1970 viktig, men även betänkandet Ny kulturpolitik. Nuläge och förslag  
(Folkbiblioteksutredningen, 1982) kom att spela stor roll. 
 
Det finns enligt Göran Greider två motsatta ideologier, nyliberalism och 
kulturkonservatism, som för närvarande är förhärskande inom det svenska 
biblioteksväsendet, och ingen av dem är särskilt socialdemokratisk. Socialdemokraten 
och debattören Greider skriver om dessa ideologiska spår i sin artikel Biblioteket, 
demokratin och kulturen. Han förespråkar inget av dem, utan kallar både det nyliberala 
spåret och det kulturkonservativa spåret för återvändsgränder (Greider, 2000). Istället 
önskar han att folkbiblioteken, för att vara demokratiska i hans mening, ska erbjuda den 
typ av media som marknaden inte kan eller vill erbjuda. ”Biblioteket är [...] den plats i 
demokratin där en sorts allmänintresse bör råda” (Greider, 2000, sid 91-92). Detta är ett 
självklart krav, eftersom biblioteken inte heller har möjlighet att erbjuda allt. Dessutom 
är kriteriet ”det som marknaden inte erbjuder” utmärkt, eftersom det enligt min mening 
sätter fingret på problemet med marknadsekonomins förhållande till demokratin. 
Samtidigt ska inte biblioteken fungera som en motvikt till marknaden utan snarare vara 
ett komplement. Vidare vill Greider att folkbiblioteken ska tillhandahålla ”kulturelitens” 
kanon, av den enkla anledningen att dessa verk har en betydelse genom att vara just 
kulturelitens kanon. Denna önskan om att biblioteken ska erbjuda material som inte är 
kommersiellt lönsamt, och alltså inte i marknadens intresse, uttrycks också i de 
kulturpolitiska mål som riksdagen fastställt. För kommunala bibliotek, som också med 
största sannolikhet även tillhandahåller ”kulturelitens” kanon på grund av kulturelitens 
hegemoniska grepp om konsumtionen, är detta ändå en näst intill omöjlig uppgift. 
Biblioteken har bara råd och utrymme att köpa in en bråkdel av det som ges ut, eftersom 
det ges ut ungefär 11 000 boktitlar om året i Sverige (Höglund & Klingberg, 2001). 
Detta är i sig en politisk fråga eftersom bibliotekens verksamhet finansieras av 
skattemedel, och således är det allmänheten som biblioteken ska vara till för. 
 
Statens kulturråd är en förvaltningsmyndighet inom kulturområdet, vars uppgift är att 
fördela statligt stöd inom svenskt kulturliv och ge regeringen underlag för sin 
kulturpolitik. Kulturrådets uppgift är att främja de kulturpolitiska målen och det ger 
varje år ekonomiskt stöd till bland annat litteratur som på vissa vilkor skänks till 
folkbiblioteken. Denna fördelning assisterar folkbiblioteken i förvärven och balanserar 
förhoppningsvis beståndet. Till detta kommer det användarstyrda förvärvet, vilket i viss 
mån förändrat sättet att köpa in böcker till folkbiblioteken på senare år. ”Denna 
förändring startade i större skala efter GÖK-projektet, som bland annat syftade till att 
skapa ett mer lättillgängligt och låntagarvänligt bibliotek” (Höglund & Klingberg, 2001, 
s 36). Statens kulturråd och det användarstyrda förvärvet underlättar således för 
folkbiblioteken både ekonomiskt och beståndsmässigt. Den största hjälpen kommer 
dock från BTJ, som också har störst chans att påverka inköpen. I sambindningslistorna 
recenseras BTJ:s media av kvalificerade lektörer, och BTJ:s listor är en av de främsta 
informationskällorna för svenska folkbibliotek (Herbertsson & Zackrisson, 2003). De 
flesta folkbiblioteken i exempelvis Lund uppgav 2003 att de använde BTJ:s tjänster till 
ungefär 80 procent, och att de inte skulle fungera utan BTJ (Herbertsson & Zackrisson, 
2003). Förutom sambindningslistorna är det brukligt för förvärvsbibliotekarier att hålla 
sig á jour med bokutgivningen även genom andra medier, för att få en nyanserad bild av 
utbudet. 
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Sammanfattningsvis kan man säga att ”biblioteket kan ses som en produkt av den kultur 
den befinner sig i. Dess förhållande till denna kultur är inte entydig. Dels kan 
biblioteket ses som ett passivt ’resultat’ av kulturen, d v s som ett kulturellt fenomen 
skapat av en viss tid och i ett visst samhällsklimat. Dels kan biblioteket ses som en aktiv 
medskapare på den kulturella arenan, där det ingår i en pågående samhällelig process” 
(Johansson, 2005, sid 5). 
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Fri information 
Enligt Nationalencyklopedin är information en generell beteckning för ett meningsfullt 
innehåll som överförs vid kommunikation i olika former. Information kan vara 
faktauppgifter som leder till kunskap men informationen leder i sig själv inte till 
kunskap. Det krävs ytterligare faktorer för att  nå djupare insikt (Nationalencyklopedin). 
 
I ett fritt och demokratiskt samhälle är betydelsen av fri informationsspridning och 
främjande av mångsidighet ett medvetet skydd av yttrandefriheten. Något som skapar  
reella förutsättningar för att denna frihet ska kunna utnyttjas är tryckfriheten, vilket i en 
marknadsekonomi som Sverige innebär att det står vem som helst fritt att starta ett 
tidningsimperium eller satellit-tvbolag. Fri information och spridningen av denna är 
alltså beroende av yttradefrihet och i mångt och mycket även tryckfrihet. I artikel 19 i 
FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna står det så här om yttrandefriheten: 
 

Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att 
utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och 
tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser (FN:s deklaration om 
Mänskliga rättigheter, 2005). 

 
Speciellt det sista, om friheten att ”sprida upplysningar och tankar”,  är viktigt för den 
som exempelvis skriver om Palmemordet, och ”friheten att söka, mottaga [...] 
upplysningar och tankar” är grundläggande för den som vill läsa om det. Sammantaget 
avser artikel 19 att skydda försörjningen av information, eftersom både avsändaren och 
mottagaren av ett budskap inbegrips i texten. 
 
Varför finns då informationsfrihet och varför är det en rättighet? I FN:s allmänna 
förklaring av de mänskliga rättigheterna (2005) är grundtesen att alla människor är 
födda fria, har lika värde och därför samma rättigheter. Utan dessa fri- och rättigheter 
kan inte det demokratiska samhället fungera, vilket historien vid upprepade tillfällen 
bevisat. Organisationen IFLA och FN-organet UNESCO kämpar också för detta, och då 
specifikt för folkbibliotekens rättigheter och skyldigheter när det gäller 
informationsförsörjning. 

Tryckfrihetsförordningen och offentlighetsprincipen 
1766 kom den första tryckfrihetförordningen i svensk lagstiftning, och den gav rätt att i 
skrift uttrycka sig i alla frågor med undantag för religiösa frågor, kungahuset, rådet och 
grundlagarna (Larsson, 1994, s 324f). I den ingick också offentlighetsprincipen, vilken 
innebär att alla handlingar som upprättas av svenska myndigheter är – med några 
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undantag – offentliga. Den nuvarande svenska grundlagen sträcker sig ännu längre, och 
nu är både tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen inskrivna i 
grundlagen tillsammans med regeringsformen och successionsordningen.  
 

Bibliotekarien, mångfalden och yttrandefriheten 
Svensk biblioteksförening och Bibliotekarieförbundet verkar båda för bland annat 
mångfalden och yttrandefriheten på biblioteken i Sverige. Svensk biblioteksförening är 
en ideell förening med 2600 enskilda och 530 institutionella medlemmar inom svenskt 
biblioteksväsende. Förutom att dela ut priser för bland annat framstående 
folkbiblioteksinsatser verkar föreningen också för att ”tydliggöra bibliotekens roll i den 
demokratiska processen och värna yttrandefriheten” (Svensk biblioteksförenings 
stadgar, 2005), ”främja vetenskaplig och samhällelig informationsförsörjning” och 
”främja läsning och bildning”. Bibliotekarieförbundet är en av fackförbundet DIK:s 
delföreningar och har cirka 6 000 anslutna bibliotekarier. Det finns etiska riktlinjer för 
svenska bibliotekarier som utarbetats av Bibliotekarieförbundet. De handlar om att 
bibliotekarier ska tillhandahålla bibliotekens tjänster och vara mångsidiga, och 
välorganiserade samt att tjänsterna ska vara lättillgängliga och hålla hög kvalitet. Det 
viktigaste är dock att ”bibliotekarien skall värna om de demokratiska värdena” och 
”bibliotekarien skall på ett opartiskt sätt arbeta för att förverkliga verksamhetens mål” 
(DIK:s stadgar, 2003). 
 
Det är alltså inte bara bibliotekslagen och de kulturpolitiska målen som förespråkar 
mångfald och yttrandefrihet utan även yrkeskårens organisationer och föreningar. 
Tyvärr sköter inte biblioteken alltid om sina enklaste uppgifter, som exempelvis i fallet 
med kulturrådets understödda litteratur (Statens kulturråd, 2002). Varje år ges statligt 
kulturstöd till ungefär 700 titlar. I stödet ingår att svenska folkbibliotek får ett gratis 
exemplar av varje titel, men ungefär 20 procent av dessa ratas av folkbiblioteken 
(Statens kulturråd, 2002). Anledningarna skiljer sig åt, men oftast beror det på att de 
erbjudna böckerna tar utrymme från andra böcker eller att låntagarna helt enkelt inte vill 
låna dem. Syftet med kulturrådets litteraturstöd är att säkerställa en kvalitativ och 
mångsidig bokutgivning och samtidigt garantera medborgarna god litteratur (Statens 
kulturråd, 2002). Således fungerar kulturrådet delvis som den kontrollinstans Norberg 
och Wallace efterlyser, i och med att oberoende lektörer får ge expertutlåtanden om 
olika media innan de får sitt eventuella stöd av Kulturrådet 
 
IFLA är en internationell sammanslutning av biblioteksföreningar, som stödjer, främjar 
och försvarar den intellektuella friheten så som den definieras i Förenta Nationernas 
förklaring om de mänskliga rättigheterna. Det kan kanske tyckas långsökt att en 
förening stödjer, främjar och försvarar något som nästan alla FN:s medlemsländer 
förbundit sig att göra, men IFLA har över 1700 medlemmar i cirka 150 länder som 
arbetar med dessa frågor. I praktiken innebär det att IFLA slår fast bibliotekens och 
bibliotekariens roll i samhället enligt ett principprogram kallat IFLA:s förklaring om 
bibliotek och intellektuell frihet (1991). De viktigaste punkterna i detta sammanhang är: 
 

•  Bibliotek tillhandahåller tillgång till information, idéer och uttryck för skapande fantasi. 
De tjänar som ingångsport till kunskap, tankar och kultur. 
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•  Bibliotek tillhandahåller oumbärligt stöd för livslångt lärande, självständigt 
beslutsfattande och kulturell utveckling både för individer och grupper.  

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

•  Bibliotek har ett ansvar för att både garantera och underlätta tillgången till uttryck för 
kunskap och intellektuell aktivitet. Därför skall bibliotek anskaffa, bevara och göra 
tillgänglig en så rik mångfald av material som möjligt för att avspegla samhällets 
pluralism och skiljaktigheter.  

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

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

•  Bibliotek skall ställa material, hjälpmedel och tjänster till förfogande för alla användare 
på lika villkor. Det får inte förekomma någon form av diskriminering på grund av ras, 
tro, kön, ålder eller annan orsak.  

•  Bibliotek finansierade av allmänna medel och till vilka allmänheten äger tillträde skall 
upprätthålla principerna om den intellektuella friheten. (IFLA:s förklaring om bibliotek 
och intellektuell frihet, 1991). 

 
Redan 1949 utkom UNESCO:s folkbiblioteksmanifest, där man beskriver 
folkbibliotekens betydelse för demokratin och de mänskliga rättigheterna. Manifestet 
har uppdaterats både 1972 och 1994 och rymmer nu denna principförklaring: 
 

•  Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande mänskliga värden. 
De kan bara förverkligas genom välinformerade medborgare med möjlighet att utöva 
sina demokratiska rättigheter och därigenom spela en aktiv roll i samhällslivet. 
Medborgarnas egna deltagande i utvecklingen av demokratin är beroende av en fullgod 
utbildning samt en fri och obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur och 
information. 

 
•  Folkbiblioteket som lokalt kunskapscentrum utgör en grundförutsättning för ett livslångt 

lärande, ett självständigt ställningstagande och en kulturell utveckling för den enskilde 
och för olika grupper i samhället.  

 
•  UNESCO uttrycker i detta manifest sin tilltro till folkbiblioteket som en levande kraft för 

främjande av utbildning, kultur och information och som en viktig drivkraft i strävan 
efter fred och andlig utveckling.  

 
•  UNESCO uppmanar därför stat, landsting och kommuner att stödja och att aktivt 

medverka i en utveckling av folkbiblioteksväsendet. (UNESCO:s folkbiblioteksmanifest, 
1994) 

 
Tillsammans bildar alla dessa regelverk, principprogram och manifest en gedigen 
ideologisk grund för biblioteksarbete. Att de endast marginellt skiljer sig åt beror 
troligtvis på att alla (de kulturpolitiska målen inräknade) mer eller mindre utgått från 
deklarationen om mänskliga rättigheter. Den enda tydliga skillnaden mellan UNESCO:s 
och IFLA:s inställning är att IFLA hävdar att fri information är en mänsklig rättighet, 
vilket skulle kunna uppfattas som anarkistiskt från FN:s och UNESCO:s sida. 
Magdalena Söderqvist har i sin uppsats Intellektuell frihet på bibliotek. En 
undersökning av svenska biblioteks inställning till och kunskap om intellektuell frihet i 
teori och praktik (2002) genomfört en kvantitativ studie om svenska bibliotekariers 
kännedom om IFLA:s förklaring om intellektuell frihet på bibliotek. Svaren har 
graderats och det visar sig att de flesta bibliotekarier känner till IFLA, men att de ”inte 
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så väl” känner till dess programförklaring och principer (Söderqvist, 2002). UNESCO:s 
folkbiblioteksmanifest är däremot välkänt och personalen på alla folkbibliotek som 
förekommer i studien Är en bok tryckt och  utgiven, så bör den vara tillgänglig känner 
till det (Persson, 2003).  

Kvalitet, tillgänglighet och bestånd 
Först några ord om kvalitet, och här behöver man känna till sociologen Pierre Bourdieus 
fältbegrepp (Bourdieu, 1984, 1992, 1998). Ett socialt fält är ett system av relationer och 
positioner och innehavarna av dessa, som sinsemellan strider om något de har 
gemensamt. Inom det litterära fältet besitts positionerna av författare, förläggare, 
kritiker samt alla de institutioner och medier som behandlar litteratur. I de senare ingår 
bland annat tidningarnas kultursidor, universitetens kursplaner och bibliotek. De strider 
som utspelar sig inom det litterära fältet ger upphov till fältets kanon, trender, skolor 
och sist men inte minst avgör hur litteratur bör skrivas och bedömas. Bourdieus fältteori 
kan enligt min uppfattning även appliceras på de mekanismer som ligger bakom 
huruvida en viss bok köps in till ett bibliotek eller inte. I detta specifika fält innehas de 
översta positionerna i fältet av sambindningslistans lektörer, då deras bedömning av en 
viss bok har en avgörande betydelse för huruvida en bok införskaffas eller inte. Andra 
aktörer på detta fält är bokförlagen, författarna, tidningarnas kultursidor samt de 
bibliotekarier som arbetar med förvärv. För svenska folkbibliotek är 
sambindningslistans lektörer nyckelpersoner i urvalsprocessen. Sambindningslistans 
recensioner – trots sin koncisa form - är oerhört viktiga för huruvida en bok köps in 
eller inte. Den enskilde bibliotekarien har ett stort antal titlar att ta ställning till och det 
kan vara svårt att både orientera sig i utgivningen och bedöma varje enskilt verk, och 
det är därför recensionerna i sambindningslistan får så stor betydelse. Givetvis har 
böckerna i min undersökning förekommit och recenserats även i vanliga media, såsom 
dags- och kvällspress, men dessa levererar mestadels generella genomgångar av 
böckernas innehåll istället för bedömningar. Detta innebär rent praktiskt för denna 
undersökning att det finns både bättre och sämre litteratur om Palmemordet. 
Bedömningarna i sambindningslistan utgår allt ifrån de olika böckernas bindning, layout 
och korrektur, förlagens och författarnas renommé till trovärdigheten hos de teorier som 
presenteras i böckerna. Alla dessa variabler har sedan betydelse vid förvärvandet av en 
bok. Det är inte så att all litteratur om Palmemordet borde införskaffas till varje 
folkbibliotek, utan att varje bibliotek tar ställning till den enskilda titelns kvalitet, och 
eventuellt också gör ett eget urval av vilka titlar i frågan som ska tillföras till den egna 
samlingen. Det viktigaste är alltså att varje folkbibliotek har åtminstone några böcker i 
ämnet, och att dessa är hämtade från fler än en av de kategorier som böckerna har delats 
in i. 
 

Ett rimligt antagande är att människor läser vad de har lust att läsa – inom ett tillgängligt 
utbud. En verklig förändring av läsvanorna kan man bara åstadkomma genom att påverka 
både läslusten (och -förmågan) och det tillgängliga utbudet (Petterson, 1983, s 7). 

 
Detta citat är hämtat från rapporten Litteraturförmedling i tre Dalakommuner 
(Petterson, 1983) som skrevs på uppdrag av 1982 års bokutredning. Här framhålls 
vikten av det tillgängliga utbudet och att det är lättare att låna en bok som fysiskt finns 
att tillgå på biblioteket än att fjärrlåna en annan titel i ämnet. Detta är också en 
anledning till att litteraturen om Palmemordet borde vara fördelad någorlunda jämnt på 
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folkbiblioteken för att undvika att bara vissa titlar blir föremål för forskning eller kan 
fjärrlånas. Offentliga bibliotek och särskilt folkbibliotek är avsedda för den breda 
allmänheten, och till skillnad från många forskningsbibliotek finns största delen av 
samlingarna direkt tillgängliga på hyllorna. Samtidigt kan alla bibliotek givetvis inte ha 
allt, och fjärrlån är ett bra komplement, men den fysiska närheten till ett exemplar av en 
titel har betydelse för huruvida den blir lånad eller inte. 
 
Kvaliteten på innehållet i en facklitterär bok är i de flesta fall värt att diskutera, 
samtidigt som det är svårt att som enskild bibliotekarie bedöma innehållet i 
facklitteratur – kanske ännu svårare än när det gäller skönlitterära alster (Pors, 1990). 
Anledningen till detta är att facklitteratur inte alls får samma uppmärksamhet i media 
som skönlitteratur, samt att bedömningarna när de väl förekommer ofta är baserade på 
den enskilde recensentens föreställning om bokens innehåll. Det är därför recensionerna 
från Bibliotekstjänsts sambindningslista får så stor betydelse inom detta specifika fält, 
och därför används dessa i denna undersökning för att bedöma kvaliteten på litteraturen. 
Delvis, som nämns ovan, för att det är folkbibliotekens vanligaste referens men också 
för att BTJ:s lektörer förväntas hålla en hög och jämn kvalitet, och på grund av detta 
erhåller höga positioner inom fältet. Samtidigt finns det givetvis en fara med att som 
folkbibliotek vara beroende av BTJ:s lektörers tycke och smak, men som det ser ut nu 
finns det inget bättre tillvägagångssätt (Herbertsson & Zackrisson, 2003). 
 
I resonemanget ovan framgår att det kan vara vanskligt att förvärvsbibliotekarier i 
många fall enbart har BTJ:s recension att utgå ifrån vid förvärvandet av en bok. Det kan 
i praktiken bli en förevändning för att rucka på idén om mångfald. Ifall bara en bok – i 
ett ämne som kan belysas på flera olika sätt – får gott omdöme, kan det leda till att 
böcker som presenterar alternativa synsätt – men med sämre omdömen från BTJ:s 
lektörer – blir förfördelade. Detta kan i slutändan även begränsa yttrandefriheten, om 
enbart en bok och ett synsätt ska representera fakta inom ämnet. Det finns dock olika 
sätt att se på detta, och de två ytterligheterna i denna fråga kan enligt min uppfattning 
ses om ett liberalt respektive ett förmyndande förhållningssätt till förvärv (icke att 
förväxla med Greiders ideologier). Lite förenklat kan man säga att den liberala 
förhållningssättet förfäktar föreställningen att folkbibliotek borde införskaffa den 
litteratur som folk vill ha, medan det förmyndande vill att biblioteken ska tillhandahålla 
det som man tror att folk behöver. Vad jag menar är att alternativa, och eventuellt också 
kvalitetsmässigt sämre, litteratur kan bli förfördelad av förvärvsbibliotekarier med ett 
förmyndande förhållningssätt, och att ett allt för liberalt förhållningssätt skulle kunna få 
motsatt effekt. Det vill säga att kvalitetsmässigt sämre litteratur (enligt BTJ:s 
recensenter) eventuellt skulle få större utrymme än kvalitetsmässigt bättre. 
 
Nu är ju dessa båda förhållningssätt i viss mån redan representerade på svenska 
bibliotek, eftersom man i många fall både köper in sådant som efterfrågas av besökarna 
och sådant som förvärvsbibliotekarierna anser vara bra och god litteratur. Dessutom 
strider ingen av dessa tillvägagångssätt mot bibliotekslagen. Den viktiga skillnaden 
mellan dessa två förhållningsätt är dock att den senare dessutom stödjer sig på 
riksdagens kulturpolitiska mål – att motverka den kommersiella kulturens skadliga 
verkningar – i och med att den säger sig förespråka vad folk behöver, det vill säga 
mångfald i yttrandefriheten. Den står också i samklang med UNESCO:s 
folkbiblioteksmanifest och IFLA:s principer, och sålunda menar jag att det 
förmyndande förhållningssättet är att föredra i detta sammanhang. I detta resonemang är 
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det också av värde att titta på kvalitetsaspekten. Ett förmyndande förhållningssätt är i 
hög grad beroende av det litterära fältets bedömning av en bok när det gäller inköp, men 
inte heller det liberala förhållningssättet är oberoende av denna bedömning. Snarast kan 
man konstatera att de båda förhållningssätten är beroende och påverkade – medvetet 
eller omedvetet – av det litterära fältets strider och bedömning av litteraturen. Detta 
eftersom fältets beslut får långtgående konsekvenser – både direkt och indirekt – på alla 
som över huvud taget är i begrepp att konsumera litteratur. 
 
En annan central fråga är om litteraturens kvalitet över- eller underordnas kravet på 
mångfald. Rent hypotetiskt kan man säga att mångfalden måste sättas överst på 
dagordningen och att inte ens de mest graverande kvalitetsskillnader ska få sätta 
mångfalden på undantag. Vi ponerar att det finns tio böcker i ett ämne, där alla för fram 
helt olika stånd- och utgångspunkter. Enligt Boudieus teori skulle då de bästa – enligt 
recensenternas tycke och smak – bli föremål för inköp. Men om bara en av dessa böcker 
anses bra och resten anses dåliga skulle eventuellt bara den goda boken köpas in. Detta 
skulle sätta mångfalden på undantag och skapa – med Bourdieus terminologi – ett 
demokratiskt underskott gentemot medborgaren. Enligt min uppfattning borde således 
åtminstone de två bästa böckerna i ämnet köpas in för att påvisa att det finns 
konkurerande åsikter och/eller teorier i ämnet. 
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UNDERSÖKNING 

Undersökningens urval 
Instrumentet för denna undersökning är de fackböcker som med mordet på Olof Palme i 
centrum försöker förklara, beskriva eller på andra sätt behandla brottet, motivet eller 
förövaren och de omständigheter som är väsentliga för själva händelsen. Några har 
gallrats från denna undersökning eftersom de bara perifert behandlar mordet eller på 
något annat sätt inte är jämförbara med de andra. De kan exempelvis vara skrivna på 
andra språk än svenska, gränsa till det skönlitterära, vara statens offentliga utredningar 
eller helt enkelt ännu inte publicerade för allmänheten (som Stadskupp i slowmotion av 
Wincent Ekberg). Många böcker som förekom initialt i det här arbetet har ratats 
eftersom de inte fokuserade tillräckligt på Palmemordet, utan på exempelvis polisarbete 
i allmänhet. I sambindningslistan har den litteratur som valts ut SAB-klassifikation Oep 
eller Oer, och så har det även blivit på biblioteken i undersökningen. O står för 
samhällsvetenskap, Oe står för Rättsvetenskap, Oep står för kriminologi och polisväsen 
och Oer motsvarar Rättsfall.  
 
Målet med undersökningen av Palmemordslitteraturen har varit att uppställa några 
kategorier för systematisering av materialet, så att det ska bli statistiskt 
bearbetningsbart. Kategorierna bygger alltså inte på någon klassifikation eller på något 
etablerat genresystem, utan de har utarbetats för att jag menar att de är funktionella i 
förhållande till det som ska studeras: yttrandefriheten och mångfalden på svenska 
folkbibliotek. 
 
I de fall författare skrivit flera böcker i ämnet används bara deras första bok. I de fall 
detta varit aktuellt har det visat sig att den första boken också visat sig vara den bästa 
och mest lämpade för detta ändamål. Detta gäller exempelvis privatspanaren Sven Anér, 
vars bok Polisspåret är hans första i ämnet. Anérs fyra efterföljande böcker behandlar 
snarlika skeenden och driver ungefär samma teser, och kan snarast ses som komplement 
till Polisspåret (1998) än självständiga titlar. Detsamma gäller Lars Krantz, vars andra 
bok i ämnet driver samma teser som den första samt den tredje som trots sitt palmetema 
är skönlitterär. Dessa båda författare representeras i undersökningen av en bok vardera. 
 
Som instrument för undersökningen kvarstår sjutton böcker om Palmemordet. Jag har 
själv läst de flesta av böckerna, och alla utom en av dessa har blivit recenserade i 
sambindningslistan. Den som inte recenserats – Pelle Svenssons Sanningen om mordet 
på Olof Palme – verkar ha bojkottats av svenska medier (ingen recension gick att 
uppbringa i vare sig Presstext eller Artikelsök) men den recenserades däremot i norska 
Dagbladet, och därför har jag använt den recensionen som grund istället. 
Sambindningslistans recensioner finns med i uppsatsen som appendix. 
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Böckerna har delats upp i fyra kategorier: 
1). Partsinlagor. De böcker som här kategoriserats som partsinlagor har författats av 
personer som på ett eller annat sätt är eller har varit ”parter i målet” och har som syfte 
att framställa författaren och dennes arbete i god dager. Dessa böcker kan givetvis ha 
andra kvaliteter, men just det faktum att de är partsinlagor gör dem svårbedömda rent 
innehållsmässigt. Samtidigt har de ett speciellt värde eftersom de är skrivna av 
människor som på ett eller annat sätt har ett unikt perspektiv på händelseförloppet, i 
egenskap av exempelvis misstänkta för brottet eller delaktiga i undersökningen. Av 
dessa anledningar är partsinlagor svåra att jämföra med böcker ur de andra kategorierna. 
 
2). Kontroversiella. Den andra kategorin är de böcker som kan anses kontroversiella i 
sammanhanget. Dessa är exempelvis de böcker som namngivit personer som inte 
förekommit i polisutredningen, utan endast utpekats som misstänkta av privatspanare. 
Dessa namngivna personer är i dessa fall därtill poliser, vilket gör utpekandet 
kontroversiellt i fler än ett avseende. Två av böckerna har blivit föremål för rättslig 
prövning på grund av sina utpekanden, och övriga böcker där poliser (dock utan att 
deras namn nämns) pekas ut som Palmes banemän räknas till den kontroversiella 
kategorin. Här kan man eventuellt invända att utpekanden allt som oftast sker i media 
och att det inte nödvändigtvis är kontroversiellt att göra detta. Det beror dock helt på 
situationen, vilka som utpekas och vilka som utpekar. Exempelvis gjorde Dagens 
Nyheter, Aftonbladet, Expressen och Sydsvenska Dagbladet gemensam sak den 30:e 
november 1999 och lämnade ut namn och bild på 62 nazister, helt utan rättsligt efterspel 
trots att det visade sig att flera av de utpekade aldrig varit nazistsympatisörer och heller 
aldrig blivit dömda för något brott. Fyra år tidigare publicerade tidningen Flashback 
namn på män dömda för våldtäkt i Stockholm under rubriken Stockholms våldtäktsmän 
1990/91 (Axelsson, 1995). Tidningen dömdes till böter på 50 000 kronor för förtal. Här 
är skillnaden i behandling påtaglig, och det har att göra med vilka som utpekas och 
vilka som utpekar. De böcker som kategoriserats som kontroversiella har dessutom ett 
underifrånperspektiv, vilket innebär att de i mångt och mycket kritiserar och/eller 
anklagar myndigheter och polisväsendet för att brottet inte är löst och att Olof Palmes 
mördare inte har gripits, samtidigt som de är utgivna på små förlag med begränsade 
resurser till marknadsföring. 
 
3). Rumsrena (stora förlag). Den tredje kategorin är de böcker som varken är 
partsinlagor eller kontroversiella. Dessa böcker håller måhända samma kvalitet som de i 
de två första kategorierna, men kan ändå betraktas som de mest rumsrena i 
sammanhanget, eftersom de är utgivna på stora och etablerade bokförlag, inte 
ifrågasätter myndigheter eller polisväsende i stor utsträckning, samt inte gör några 
kontroversiella utpekanden. 
 
4). Rumsrena (små förlag). Den fjärde kategorin, som inbegriper rumsrena böcker på 
mindre förlag, är med för att i första hand kontrollera om etablerade bokförlag i större 
utsträckning än små bokförlag köps in till bibliotek. Innehålls- och kvalitetsmässigt är 
dessa fullt jämförbara med de böcker som förekommer i kategori 3, men på grund av att 
de utgivits på mindre förlag finns risken att deras spridning inte är lika omfattande som 
för litteratur som ges ut på stora förlag. 
 
Nedan följer de olika kategorierna med deras respektive titlar, författare, förlag, 
kommentar och en siffra som berättar hur många offentliga bibliotek som har titeln. I 
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den siffran ingår de pliktexemplar som finns på KB och Sveriges högskole- och 
universitetsbibliotek, samt övriga bibliotek som finns med i nätresursen 
www.bibliotek.se, samsökningsdatabasen för offentligt finansierade biblioteks 
mediesamlingar. 
 

Kategori 1 (partsinlagor, 3 stycken) 
 
Gunnarsson, Victor/”33-åringen” (1988) Jag och Palmemordet  
Solna: Lettura 
Framställs i sambindningslistan som en medioker produkt. Dessutom en partsinlaga 
skriven av en av de misstänkta. 
Antal bibliotek: 85 
 
Holmér, Hans (1988) Olof Palme är skjuten! 
Stockholm: Wahlström & Widstrand 
Fick ganska positivt betyg i sambindningslistan men framställdes som partsinlaga och 
misstänks innehålla desinformation. Skriven av en spaningsledare i palmeutredningen. 
Antal bibliotek: 163 
 
Wingren, Börje (1993) Han sköt Olof Palme  
Stockholm: Tiden 
Medioker bok enligt sambindningslistan, och dessutom en partsinlaga. Skriven av en av 
poliserna som arbetade med fallet. 
Antal bibliotek: 118 
 

Kategori 2 (kontroversiella, 8 stycken) 
 
Kanger, Thomas (1987) Mordet på Olof Palme - utredning på villospår 
Stockholm: Ordfront 
Fick gott omdöme i sambindningslistan och har ett kontroversiellt innehåll. 
Antal bibliotek: 124 
 
Anér, Sven (1988) Polisspåret 
Göteborg: Bokskogen 
Fick positivt omdöme i sambindningslistan och har ett kontroversiellt innehåll. 
Antal bibliotek: 113 
 
Baude, Frank m fl (1989) Mordet på Olof Palme och polisspåret 
Göteborg: Proletärkultur 
Fick bra omdöme i sambidningslistan och har ett kontroversiellt innehåll. 
Antal bibliotek: 72 
 
Krantz, Lars (1987) Mordet på Olof Palme - ett verkligt drama  
Hagfors: Krelib 
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Anses medioker i sambindningslistan, och har ett kontroversiellt innehåll. De 
gärningsmän som pekas ut i boken väckte åtal, men författaren gjorde upp i godo med  
de berörda poliserna. 
Antal bibliotek: 67 
 
Paterson, Christer (2000) On Stage. 28 februari Olof Palme 
Rottneros: PH Information 
Bedöms som bra innehållsmässigt men är slarvigt sammanställd och dåligt korrekturläst 
i sambindningslistan. Boken har ett kontroversiellt innehåll och det blir inte bättre av att 
författaren använder en ganska plump pseudonym. 
Antal bibliotek: 10 
 
Poutiainen, Kari & Pertti (1995) Inuti labyrinten 
Stockholm: Grimur 
Framställs som ganska bra i sambindningslistan, och har ett kontroversiellt innehåll. 
Antal bibliotek: 156 
 
Wall, Gunnar (1996) Mörkläggning  
Göteborg: Kärret 
Bedöms av sambindningslistan som mycket bra, men kontroversiell. Året därpå 
tilldelades Wall Grävande Journalisters pris Guldspaden för boken. 
Antal bibliotek: 61 
 
Vem mördade Olof Palme (1990) antologi 
Stockholm: Kommunistiska arbetarförlaget 
Anses inte tillföra så mycket enligt sambindningslistan. Kontroversiellt innehåll. 
Antal bibliotek: 10 
 

Kategori 3 (rumsrena, 3 stycken) 
 
Åsheden,  Ann-Marie (1987) Jakten på Olof Palmes mördare 
Stockholm: Bonnier fakta 
Bra enligt sambindningslistan. 
Antal bibliotek: 96 
 
Krusell, Ingemar (1998) Palmemordets nakna fakta  
Stockholm: Fischer 
Framställs som mycket bra enligt sambindningslistan. 
Antal bibliotek: 109 
 
Borgström, Claes (1991) Rättegången och mordet på Olof Palme 
Stockholm: Rabén & Sjögren 
Bra enligt sambindningslistans recensent. 
Antal bibliotek: 75 
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Kategori 4 (rumsrena på mindre förlag, 3 stycken) 
 
Svensson, Pelle (1998) Sanningen om mordet på Olof Palme 
Njurunda: United Books 
Framställs som medioker i norska Dagbladet, mig veterligen den enda plats där denna 
bok rencenserats. 
Antal bibliotek: 47 
 
Palmerapporten - förhören och dokumenten kring mordet på Olof Palme 
Magnusson, Erik (red) (1989)  
Höganäs: Viken 
Mycket bra enligt sambindningslistan. 
Antal bibliotek: 101 
 
Klami, Hannu Tapani (1991) Mordet på Olof Palme – en bevisteoretisk analys 
Uppsala: Lustus 
Framställs som medioker och svårläst i sambindningslistan. 
Antal bibliotek: 25 
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RESULTAT AV DATAINSAMLING 

Litteraturens aktualitet och bibliotekens gallring 
Kort efter Palmemordet kom flera böcker i ämnet som några år senare ibland visat sig 
innehålla felaktigheter, men som vid utgivningstillfället betraktats som standardverk för 
den som intresserade sig för Palmemordet. När det väl händer att en boks innehåll 
falsifieras av nya fakta kan man kanske tycka att det är på sin plats att gallra den äldre 
och missvisande litteraturen, men i detta fall är det faktiskt inte så enkelt. Eftersom 
brottet ännu inte fått sin lösning kan man egentligen inte med säkerhet bedöma äldre 
och nyare information, och detta är heller inte bibliotekariens ansvar. Istället är det så 
att dessa böcker kommer att kunna ha ett värde till och med långt efter att brottes löses 
(om det nu skulle ske) som exempel på olika forskningsmetoder och tillvägagångssätt. 
Betydelsen hos dem skulle då förskjutas till något nytt. 
 
Ett annat argument för att folkbibliotek inte behöver tillhandahålla böcker om 
Palmemordet är att de blivit så gamla att de kan ses som omoderna, eller exempelvis 
blivit utslitna eller stulna. Om en bok försvinner ur ett biblioteks bestånd är beståndet i 
och med det försämrat. Oavsett hur det kommer sig är det i slutändan skattebetalarnas 
och användarnas demokratiska sfär, i vilken mångfald och yttrandefrihet är grundpelare 
– som förminskats. Samtidigt är argumentet om slitage, stöld etcetera exempel på saker 
som denna undersökning tar hänsyn till, och det kan också förklara varför smärre 
avvikelser kan förekomma. I sak är det alltså viktigt att ha i åtanke att böcker kan 
försvinna ur ett biblioteks samling av många olika skäl, de kan ha gallrats på grund av 
inaktualitet eller att de varit utslitna, och de kan ha blivit stulna eller borttappade av 
någon låntagare. 

Resultaten 
I detta kapitel kommer den empiriska delen av datainsamlingen att presenteras. 
Presentationen är ett antal stapel- och cirkeldiagram som gör resultaten begripliga och 
lättöverskådliga. I vissa av diagrammen har det varit nödvändigt att använda 
procentsatser och i andra absoluta tal. Diagrammens uppgift är att visa på förekomsten 
av den litteratur som som studerats. Dessa belyser olika sidor av undersökningen, och 
efter varje diagram följer kommentarer och analyser i löpande text. Det första 
diagrammet har också begåvats med en tidslinje för att bli mer begriplig. 
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Diagram 1 

Årtal och antal böcker om palmemordet som givits ut
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Olof Palme mördades i slutet av februari 1986 och året därpå började litteraturen om 
mordet komma ut på marknaden och följaktligen också till biblioteken. Mellan 1987 
och 1991 utkommer det mellan en och tre böcker varje år. Christer Pettersson häktas 
misstänkt för mordet i slutet av 1988. När Pettersson i november 1989, nästan ett år 
efter att han först misstänkts för mordet, släpps på fri fot av en enig Svea hovrätt, är 
intresset för mordet fortfarande stort rent bokutgivningsmässigt. Efter 1991, då en bok 
om rättegången mot just Pettersson sällar sig till skaran av Palmemordslitteratur, lugnar 
det ner sig och böcker i ämnet utkommer alltmer sällan. Fördelningen mellan de fyra 
olika kategorierna är förhållandevis jämn, och alla kategorier finns representerade både 
de fem första åren (1987-91) när utgivningen är som mest intensiv, och under den 
senare och mer stillsamma utgivningperioden när intresset för brottet svalnat. Nedan 
följer en kronologisk presentation av viktiga datum i palmeutredningen som i viss mån 
speglar aktiviteten i diagram 1. 
 
1986 

•  Statsminister Olof Palme skjuts ner på Sveavägen 28 februari klockan 23.21 och 
förs till Sabbatsbergs sjukhus. Läkare konstaterar 00.06 att Palme är död.  

 
•  Spaningsledare Hans Holmér utlyser kort därefter en belöning på 500 000 

kronor till den som kan bidra till lösningen av mordet.  
 

•  "33-åringen" Viktor Gunnarsson hämtas till polisförhör den 8:e mars. Efter 
förhöret friges han. Han hämtas på nytt 12:e mars och anhålls fem dagar senare. 
Ytterligare två dagar förlöper innan chefsåklagare K G Svensson beslutar att 
försätta honom på fri fot. Svensson anser att polisens utredning av misstankarna 
mot "33-åringen" är dålig på gränsen till rättsskandal. Gunnarssons bok om 
händelserna, Jag och Palmemordet, utkommer två år senare. 
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1987 

•  5:e februari avgår Hans Holmér som spaningsledare och efterträds av Ulf 
Karlsson, avdelningschef vid rikspolisstyrelsen. Holmérs bok Olof Palme är 
skjuten! kommer ut året därpå. 

 
•  Den 12:e november höjer regeringen belöningen för avgörande tips om 

Palmemordet till 50 miljoner kronor. 
 

•  Den 21:a december presenterar den parlamentariska kommission - 
Edenmankommissionen - som ska granska mordutredningen en delrapport om 
det så kallade polisspåret. Kommissionen slår fast att mordutredarna granskat 
alla misstankar mot poliser på ett seriöst sätt och inte kunnat finna någonting 
med substans. Detta är intressant, eftersom det är först efter detta som böcker om 
polisens inblandning börjar dyka upp, som en replik på Edenmankommissionen. 

 
1988 

•  Detta år upptas mycket av förlagsredaktören Ebbe Carlssons inblandning i 
palmeutredningen. Bland annat har Carlsson fått överta en av Holmérs gamla 
livvakter för egen del. Denne åker sedan fast för att ha smugglat in 
avlyssningsutrustning till Carlsson, och Anna-Greta Leijon tvingas avgå som 
justitieminister på grund av sitt stöd till Ebbe Carlsson. Den sistnämnde skriver 
sedan en skönlitterär bok om Palmemordet. 

  
•  Den 13:e oktober hörs spelklubbsägaren Sigge Cedergren för tolfte gången i 

palmeutredningen. Han har tidigare pekat ut Ted Gärdestad och Lars Inge 
Svartenbrant som misstänkta Palmemördare. Hans nya tips är att Christer 
Pettersson är en farlig person som mycket väl skulle kunna ha mördat Palme. 
Två månader senare häktas Pettersson. 

 
1989 

•  Detta år ägnas i stort sett enbart åt rättegångarna mot Christer Pettersson. Han 
fälls av en oenig tingsrätt men frias av en enig Svea hovrätt 2:a november. 

 
1990-1994 

•  Under denna tid är intresset för mordet stort, bland annat på grund av frigivandet 
av Christer Pettersson. Dock händer inte mycket som för utredningen framåt. 

 
1995 

•  Före detta finansminister Kjell-Olof Feldt skriver en uppmärksammad krönika i 
Dagens Nyheter (Feldt, 1995) där han kräver att polisspåret utreds på allvar av 
Palmeutredningen. Han menar att det är möjligt att poliser kan ha varit 
inblandade i en komplott för att mörda Palme. Dagen därpå meddelar 
statsminister Ingvar Carlsson att han kommer att avgå. 

 
1996 

•  Expressen publicerar den 11:e februari en gallupundersökning som visar vad 
svenska folket tror om Palmemordet. 22 % tror att det var en ensam galning som 
mördade Palme. 38 % har ingen bestämd uppfattning. Bland de återstående 
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alternativen märks framförallt 12 % som tror att det var poliser som låg bakom 
mordet. 

 
•  Advokaten Pelle Svensson skriver till riksåklagaren och påstår att han känner till 

sanningen om mordet på Olof Palme. Han hävdar att hans tidigare klient Lars 
Tingström ligger bakom mordet på Olof Palme. 

 
1997 

•  Hela året ägnas åt Tingström och att han eventuellt skulle ha förmått Christer 
Pettersson att mörda Palme. I december häktas Christer Pettersson igen. 

 
1998 

•  Högsta domstolen avvisar riksåklagarens resningsansökan angående Christer 
Pettersson. 

 
2001 

•  Christer Pettersson erkänner mordet i Expressen (20011027). Erkännandet tas 
dock inte på allvar. 

 

Diagram 2 

Totalt antal titlar i undersökningen

Kontroversiella; 8

Rumsrena (stora 

förlag); 3

Partsinlagor; 3 

Rumsrena (små 

förlag); 3

Partsinlagor

Kontroversiella

Rumsrena (stora förlag)

Rumsrena (små förlag)

 
 
Av diagrammet ovan framgår att tre av kategorierna innehåller tre böcker vardera, 
medan kategorin med kontroversiell litteratur innehåller åtta böcker, och således upptar 
nära hälften av den totala utgivningen. Det är anmärkningsvärt att en så stor del av 
litteraturen har ett kontroversiellt innehåll, men samtidigt är det betecknande för just 
palmeutredningen eftersom privatspanarna kommit fram till andra slutsatser än 
myndigheterna och ser den litterära formen som ett sätt att torgföra sin syn på saken. 
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Diagram 3 

Litteraturens spridning numerärt på offentliga bibliotek

Kontroversiella 617

Partsinlagor 366

Rumsrena (stora 

förlag) 280

Rumsrena (små 

förlag) 173

Partsinlagor

Kontroversiella

Rumsrena (stora förlag)

Rumsrena (små förlag)

 
 
I diagram 3 presenteras det sammanlagda antalet fysiska exemplar som finns på 
offentligt finansierade bibliotek inom varje kategori (exklusive tal- och kassettböcker). 
Eftersom diagrammet är relativt likt diagram 2 får man intrycket av att böckerna är 
jämnt fördelade och kategorierna någorlunda jämnt representerade. Samtidigt är antalet 
exemplar från rumsrena små förlag färre än hälften av antalet av partsinlagorna. 
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Diagram 4 

Litteraturens fördelning i förhållande till antal titlar

Kontroversiella 22%

Rumsrena (stora 

förlag) 27%

Partsinlagor 35%

Rumsrena (små 

förlag) 16%

Partsinlagor

Kontroversiella

Rumsrena

Rumsrena (små förlag)

 
 
I detta diagram fördjupas redovisningen från diagram 3. Här presenteras fördelningen i 
biblioteken i förhållande till antalet titlar som givits ut inom varje kategori. Det 
naturliga och mest balanserade hade givetvis varit att de fyra kategorierna representerats 
med 25 % vardera men så är inte fallet, och vad som tydligt kan utläsas är att 
partsinlagorna fått stort utrymme, på bekostnad av den rumsrena litteraturen som 
utkommit på små förlag. 
 
Det går dock att förklara denna snedfördelning på flera sätt. Bland annat får man ha i 
åtanke att Hans Holmérs partsinlaga Statsministern är skjuten! antagligen fått stor 
spridning på grund av författarens unika inblick i utredningen i egenskap av att ha varit 
den förste spaningsledaren i palmeutredningen. Hans bok är den mest spridda (och finns 
på 161 bibliotek) och har dessutom översatts till flera språk. 
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Diagram 5 

De "mycket bra" titlarnas antal på biblioteken, i deras 
respektive kategorier

Palmemordets 

nak na fak ta  109

Palmerapporten 

101

Mörk läggning 61 

Kontroversiella

Rumsrena (stora förlag)

Rumsrena (små förlag)

 
 
Endast tre böcker har bedömts som ”mycket bra” av sambindningslistans recensenter, 
och dessa titlar tillhör tre olika kategorier. Gunnar Walls Mörkläggning belönades 
dessutom med Grävande Journalisters pris Guldspaden. Som diagrammet visar skiljer 
det sig endast marginellt mellan förekomsten av Palmerapporten och Palmemordets 
nakna fakta. Det som däremot är häpnadsväckande är att Mörkläggning fått en mycket 
mindre spridning, utmärkelsen till trots. Istället kan man eventuellt misstänka att 
Mörkläggning fått en begränsad spridning på grund av sitt innehåll. Den är utgiven 
1996, mitt emellan Palmerapporten (1989) och Palmemordets nakna fakta (1998), och 
är dessutom den enda boken i ämnet som utkom det året, och det finns inget som talar 
för att intresset för mordet skulle varit större 1989 eller 1998. I så fall 1989 på grund av 
närheten till mordet rent tidsmässigt, men med det i åtanke blir förekomsten av 
Mörkläggning i förhållande till Palmemordets nakna fakta än mer förbryllande. 
 
Något som däremot talar emot föreställningen om att Mörkläggning skulle vara 
förfördelad på grund av sitt kontroversiella innehåll är förekomsten av Inuti labyrinten 
på biblioteken. I likhet med Mörkläggning har Inuti labyrinten ett kontroversiellt 
budskap, men förekommer likväl i mycket större utsträckning på biblioteken (156 
platser) än de tre titlar som fått ”mycket bra” omdöme av sambindningslistans 
recensenter.  
 
En annan sak som är värd att uppmärksamma är att förekomsten av Palmerapporten och 
Palmemordets nakna fakta är i stort sett likartad. Detta motsäger i viss mån tesen om att 
stora förlags böcker skulle förekomma i större utsträckning på bibliotek än små förlags, 
vilket diagram 4 ger intryck av. 
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Diagram 6 

Partsinlagor som motsäger varandra

Han sköt Olof 

Palme; 118

Jag och 

Palmemordet; 85

0

20

40

60

80

100

120

140

Han sköt Olof Palme Jag och Palmemordet

 
 
I ovanstående diagram presenteras två partsinlagor som motsäger varandra: Victor 
Gunnarssons Jag och Palmemordet och Börje Wingrens Han sköt Olof Palme. Den 
förstnämnde hävdar i sin bok att han är oskyldig, och dessutom frikändes han för 
mordet, medan Wingren (som vid flera tillfällen förhört Gunnarsson i egenskap av 
polis) hävdar att Gunnarsson är skyldig till mordet på Olof Palme. Båda böckerna 
framställs som mediokra partsinlagor i sambindningslistan vilket gör den stora 
förekomsten av dessa två böcker anmärkningsvärd, men som tidigare nämnts är 
partsinlagor svårbedömda ifråga om allmänintresse. Han sköt Olof Palme finns i 39% 
större utsträckning än Jag och Palmemordet, vilket varken är logiskt eller rättvist. Över 
huvud taget borde dessa böcker förekomma i mer likartad utsträckning, eftersom de är 
så att säga svaranden och käranden i samma mål, även om det utspelar sig i ett litterärt 
fält utanför rättssalen.  
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ANALYS OCH DISKUSSION 

De resultat som presenteras i det föregående avsnittet är bara en bråkdel av de 
jämförelser och taxonomiska studier som genomförts under arbetets gång. Det som 
presenteras i diagram 2 till 6 är de mest tydliga och anmärkningsvärda resultaten som 
framkommit av undersökningen, vad det gäller fördelningen på offentliga bibliotek. 
Vad det gäller de svenska bibliotekens olika åtaganden och direktiv ifråga om 
yttrandefriheten och mångfalden visar undersökningen egentligen inte på några 
oklarheter, det vill säga att viss litteratur konsekvent förfördelats eller är omotiverat väl 
representerad. Främst är det resultaten i diagram 5 och diagram 6 som påvisar någon 
sorts obalans, men den är inte signifikant nog. 
 
En första slutsats av resultatet är att de svenska folkbibliotekens samlingar står upp för 
demokratiska värderingar och tanken om fri information, yttrandefrihet och mångfald. 
Samtidigt kan man konstatera att de undersökningar som presenterades i inledningen av 
den här uppsatsen hade kommit till diametralt andra resultat, i och för sig då bara med 
politisk litteratur i blickfånget, än vad som gick att utläsa med hjälp av det instrument 
som konstruerades av Palmemordslitteraturen. 
 
I ett av uppsatsens inledande avsnitt, Bestånd och förvärv, tilläts Göran Greider (2000) 
komma till tals med sina tankar om folkbibliotekens två inriktningar, den nyliberala och 
den kulturkonservativa, vilka han anser vara återvändsgränder. Resultatet från den här 
undersökningen visar att hans oro är obefogad. Istället verkar det som om svenska 
bibliotek hanterar alla krav på opartiskhet som ställs på dem, oavsett om det rör sig om 
riksdagsbeslut, bibliotekslagen eller riktlinjer från FN, UNESCO eller IFLA. 
 
Även de svenska branschorganisationer som verkar för mångfalden och yttrandefriheten 
på biblioteken har mål som uttrycker i stort sett samma sak som de krav som framförs 
av FN, UNESCO och IFLA. Om det i fallet med litteraturen om Palmemordet är de 
internationella organisationernas krav eller Svensk biblioteksförenings, DIK:s och 
Bibliotekarieförbundets arbete som haft betydelse för spridningen av böckerna låter jag 
vara osagt, men deras krav och/eller mål har hur som helst tillgodosetts. 
 
Den kvalitetsbedömning som ingår i folkbibliotekens urvalsprocesser kan, som nämnts 
tidigare, belysas av Bourdieus fältteori (1984, 1992, 1998) applicerad på det litterära fält 
som utgörs av författare, förläggare, kritiker, institutioner, medier, 
förvärvsbibliotekarier samt lektörer. I detta fält har BTJ:s lektörer de översta 
positionerna och har genom sina recensioner i sambindningslistan stor betydelse för 
bibliotekens inköp. Deras uppfattning kan i många fall vara avgörande för huruvida en 
viss bok köps in till ett bibliotek eller inte. Anledningen till detta är att facklitteratur inte 
alls får samma uppmärksamhet i vanlig media som skönlitteratur (Pors, 1990). Därför 
finns det ofta ingen annan uppfattning än sambindningslistans för förvärvsbibliotekarien 
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att utgå ifrån. Samtidigt är det inte bara bibliotekarierna som själva bestämmer vad som 
ska finnas tillgängligt, eftersom förvärvet också kan vara användarstyrt (Höglund & 
Klingberg 2001). Således är inte spridningen av böcker om Palmemordet 
förvärvsbibliotekariernas verk allena, utan även låntagarnas beställningar och 
efterfrågningar kan ha haft betydelse för hur spridningen ser ut på biblioteken. 
 
Frågeställningen som ligger till grund för det här arbetet är: Hur ser spridningen av 
litteraturen om Palmemordet ut på svenska folkbibliotek? Svaret är att spridningen är 
relativt god, och biblioteken lever upp till sina åtaganden i stor utsträckning. Den 
litteratur som anses bäst finns i stor utsträckning på biblioteken. De små förlagens 
utgivning är inte förfördelad gentemot i de stora förlagens i den utsträckning jag 
förväntade mig och böcker som polemiserar med varandra (se exempelvis diagram 6) 
har en relativt jämn spridning. 
 
Ovanstående frågeställning är dock bara en kontrollfråga för en mycket större och 
allvarligare fråga: Värnar och främjar folkbiblioteken i Sverige mångfalden och 
yttrandefriheten? Liksom i ovanstående stycke får vi även här ett positivt svar, då 
förekomsten av den litteratur som eftersökts i undersökningen har visat sig ha spridits 
på ett sådant sätt att man med fog kan påstå att biblioteken värnar och främjar 
mångfalden och yttrandefriheten. 
 
De slutsatser man kan dra av undersökningens resultat är alltså att kraven/målen ifråga 
om mångfald och yttrandefrihet har uppfyllts, men att man inte med säkerhet kan 
förklara vad det beror på. Om det i huvudsak är kraven från FN, UNESCO eller IFLA, 
stadgarna och målen hos Svensk biblioteksförening, DIK och Bibliotekarieförbundet, 
bibliotekslagen eller det litterära fältets mekanismer kan inte fastställas. En kvalificerad 
gissning är att svaret finns i samspelet mellan ovanstående aktörer och inte i någon 
enskild instans. 
 
Osäkerheten i de empiriska resultat undersökningen givit kan till viss del tillskrivas 
undersökningsverktyget självt, dess storlek och ”trubbighet”. Några generella slutsatser 
kan inte därför dras, men indikationerna är tydliga. Resultaten från undersökningarna 
som presenterades i inledningen, om vänster- och högerlitteratur på svenska 
folkbibliotek, är mer signifikanta än de som framkommit i min undersökning. Samtidigt 
har verktygen för dessa undersökningar varit ännu mindre och därför ännu trubbigare. 
Det andra syftet med denna uppsats har varit att prova om denna typ av undersökningar 
kan komma fram till användbara resultat. En slutsats man kan dra är att ett mer 
omfattande undersökningsverktyg, eventuellt applicerat på ett mindre område, skulle 
kunna ge mer resultat med bättre precision och kvalitet än små undersökningsverktyg 
applicerade på ett större område. 
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Appendix 

Kategori 1 
 
Gunnarsson, Victor/”33-åringen” (1988) Jag och Palmemordet  
Solna: Lettura 
”Boken innehåller ”33-åringens” berättelse om vad som hände honom efter Palme-mordet, om hur han 
greps och förhördes, om all negativ publicitet kring honom samt om hans situation idag. Han beskriver på 
ett enkelt och tydligt sätt sitt liv och sina känslor kring det inträffade. Han redogör även utförligt för sin 
kristna tro och sin inställning till olika samhällsfrågor. Boken är i huvudsak kronologiskt uppbyggd och 
avslutas med några öppna brev. Den ger ett tydligt och avskräckande exempel på vad som hänt en enskild 
människa som misstänks för ett mycket allvarligt brott, vilka rättsövergrepp och svåra psykiska 
påfrestningar han utsatts för men även det hat och den misstro som senare mött honom ute i samhället. 
Boken har häri ett värde.” 
 
Holmér, Hans (1988) Olof Palme är skjuten! 
”Så har nu även f d spaningsledaren Hans Holmér sällat sig till skaran Palmemordsförfattare. Må jag i 
denna recension lämna därhän det lämpliga i ett sådant författarskap och eventuella problem med 
utlämnande av namn på vittnen och misstänkta, fr a kurder, samt röjande av ev sekretessbelagt material. 
Boken är i huvudsak kronologisk och följer inledningsvis mördaren genom vittnens ögon och sedan 
spaningen via Holmérs. Den är både rappt och dramatiskt skriven och ger otvivelaktigt mycket god 
inblick i det polisiära arbetet och tänkandet. Boken synes också ge den f n tydligaste bilden av själva 
mordet och första årets spaningsarbete även om jag starkt betvivlar materialets fullständighet och frågar 
mig om där döljer sig desinformation. Boken har, om än delvis en partsinlaga, dock ett betydande värde 
som dokumentär skildring.” 
 
Wingren, Börje (1993) Han sköt Olof Palme  
”Palmemordet är ännu olöst. Förf., kriminalinspektör och ledare av förhören med den s.k. 33-åringen, ger 
i boken sin syn på vem som mördade Olof Palme. I boken redovisas de bevis och omständigheter som 
talar för att det verkligen var rätt man som greps på ett tidigt stadium under utredningen, men som sedan 
släpptes av åklagaren. Att förf. är övertygad om att rätt person greps är klart och hans kritik av åklagaren 
är skarp. Boken är intressant och stundtals spännande. Stilen är dock lite pratig och det är ibland svårt att 
följa författarens tankebanor. I raden av böcker om Palmemordet har den sin givna plats även om den inte 
för gåtan närmare dess lösning.” 
 

Kategori 2 
 
Kanger, Thomas (1987) Mordet på Olof Palme - utredning på villospår 
”Förf, journalist, har allt sedan Palmemordet djupt engagerat sig i forskning kring mordutredningen. Han 
har genomgått stora delar av tillgängligt material och intervjuat många inblandade – åklagare, advokater, 
poliser, misstänkta och vittnen. Efterforskningarna sammanställs i boken. Den börjar med vittnenas 
iakttagelser mordnatten. Deras uppgifter jämförs för att ge en om möjligt heltäckande bild. Därefter 
genomgår och analyserar förf de olika spåren – särskilt ”33-åringen” och ”kurdspåret”. Hela 
framställningen genomsyras av en mycket kraftig kritik av polisutredningen och dess ledning. Förf 
ifrågasätter spaningsledningens – och enkannerligen Holmérs – vilja att finna mördaren. Han visar på hur 



 42 

spår som synes leda till svenska polisorganisationer ej följs upp. Argumenteringen är skicklig och 
tankeväckande. Boken bör ge ytterligare bränsle åt den redan heta samhällsdebatten kring mordet.” 
 
Anér, Sven (1988) Polisspåret 
”Snart två år efter Palmemordet börjar litteraturen i ämnet blir [sic!] riklig. Sven Anér koncentrerar sig på 
polisspåret vilket han skärskådar med stor noggrannhet och frenesi. Granskningen sker i dagboksform 
under perioden 8.10-15.12.87. Kommentarer varvas med tidningsartiklar, utdrag ur radion- och tv-
program, förhörsutskrifter och brevväxling med myndigheter. Boken ställer många obehagliga frågor 
samt anknyter till och polemiserar med andra böcker i ämnet. Anér ger en bild av ett handlingsförlamat 
samhällsmaskineri och en polis som verkar dölja väsentliga uppgifter. Sanningshalten i hans påståenden 
undandrar sig ibland min bedömning men frågorna synes alltmer befogade. Den fria och undersökanden 
journalistiken i denna och andra böcker angående en av vår tids viktigaste frågor bör väcker [sic!] stort 
och välförtjänt intresse och engagera en allt bredare publik.” 
 
Baude, Frank m fl (1989) Mordet på Olof Palme och polisspåret 
”KPML(r) och tidningen Proletären för en enveten kamp för att få polisspåret ytterligare utrett, dvs 
misstankarna om att svenska poliser med högerextremistiska idéer är inblandade i mordet. Proletärens 
ansvarige utgivare dömdes nyligen för att ha publicerat namn och bild av dessa poliser. I denna bok 
sammanställs tidigare publicerat material jämte nya uppgifter. Författarnas tes är bl a myndigheterna 
medvetet undviker att undersöka polisspåret då avslöjandena skulle skaka det svenska politiska 
etablissemanget. Boken innehåller svidande kritik av utredningarna kring mordet och den svenska 
regeringens handlande. Den är koncentrerad och rappt skriven och huvudtankarna är lätta att följa. Så 
länge påståendena och anklagelserna inte motbevisas otvetydigt är de svåra att avfärda. Boken utgör en, 
på många sätt, avslöjande och oroande läsning.” 
 
Krantz, Lars (1987) Mordet på Olof Palme - ett verkligt drama  
”Förf, tv-producent, befann sig mordnatten i en buss nära mordplatsen. Hans iakttagelser är en viktig 
ingrediens i debatten kring ”polis-spåret” och de ”fosterländska motiven”. I boken, som är en av flera som 
börjat publiceras i ämnet, utvecklar förf, huvudsakligen i dagboksform, sina misstankar mot namngivna 
poliser och redogör för sina efterforskningar och erfarenheter av polisutredningen. Beskrivningen är 
fragmentarisk och påståendena är inte alltid väl underbyggda. Förf synes dock driven av stor 
sanningslidelse och vrede men även av rädsla för vad efterforskningarna kan leda till. Som ytterligare ett 
dokument kring händelsen har boken ett värde och kommer säkerligen att mötas med stort intresse och 
leda till debatt. Risk föreligger att den p g a att misstänkta personer namnges, kommer att bli föremål för 
åtal.” 
 
Paterson, Christer (2000) On Stage. 28 februari Olof Palme 
“I On Stage. 28 februari Olof Palme tar Christer Paterson (pseudonym) upp en ny spännande och 
intressant teori beträffande motivet till mordet på Olof Palme. Verkyget ”tidsmaskinen” används för att 
beskriva politiska och ekonomiska beslut från 1967 fram till nutid. Varje fas i denna utgör ett steg i 
Sveriges anpassning mot EU. Skapade kriser och ändrad penningpolitik slår hårt mot den enskilde. 
Åtgärderna utgör, enligt denna teori, ett led i att få väljarna att rösta ja till EU-inträde. Besluten fattas i 
”tysthet”, enär massmedia och medborgare är fullt upptagna av rapporteringen från mordutredningen, 
skandaler m.m. Olof Palme måste bort från makten eftersom hans politiska linje står i strid med de 
åtgärder som krävs för att Sverige ska uppnå EU:s inträdeskrav. Den grupp som, enligt författaren, ligger 
bakom mordet tillhör makteliten och har förmåga att styra mordutredningen. Språket är enkelt, men 
stavfel och dåligt redigeringsarbete drar ner helhetsintrycket. Boken vänser sgi till allmänheten och är 
försedd med diagram och litteraturförteckning.” 
 
Poutiainen, Kari & Pertti (1995) Inuti labyrinten 
”Inuti labyrinten är skriven av bröderna Kari och Pertti Poutiainen och är deras debutbok. Bröderna har 
avlagt lärarexamen i matematik och fysik och är båda fil. kand. Författarna har samlat in mängder av 
fakta från mordutredningen och de båda tillsatta granskningskommissionerna. Bröderna Poutiainen har 
främst inriktat sig på skeendet under mordnatten och speciellt larmtiderna. Polispersonalens insats vid 
ledningscentralen har särskilt granskats och får svidande kritik. Personalen beskylls för att medvetet ha 
förhalat insatserna på mordplatsen på grund av att ”vissa element inom polisen är inblandade i mordet”. 
Det som tas upp i boken är redan välkänt från massmediadebatten; dock finns en del intressanta och för 
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allmänheten tidigare okända dukument upptagna i bokens appendix. Boken vänder sig till den 
intresserade allmänheten men kan av läsaren uppfattas som arbetsam att läsa på grund av de ständigt 
återkommande upprepningarna. Boken är försedd med register och är illustrerad med svart-vita foton.” 
 
Wall, Gunnar (1996) Mörkläggning  
”Frilandsjournalisten [sic!) Gunnar Wall vill i denna bok skildra det dolda spelet kring Palmeutredningen 
på et så djupgående sätt som möjligt. Wall behandlar ingående utredningens olika skede och ställer sig 
frågan huruvid statsmakten över huvud taget är intresserad av att mordet klaras upp. Han funderar också 
över varför vissa förhållanden inte får granskas och utredas. Är det kanske bekvämast om det konstateras 
att en terroristorganisation ligger bakom mordet men att mördaren inte kan pekas ut? Wall kommer fram 
till att visst utrednings- och granskningsarbete styrs från kanslihuset. Ebbe Carlsson-affären utgör något 
av ett huvudtema i boken. Steg för steg får läsaren ta del av hur affären utvecklas till en skandal. Ebbe 
Carlsson har kraftigt stöd från kanslihuset; det är mycket mer än Anna-Greta Leijons ”felformulerade” 
brev som pekar i den riktningen, menar författaren. Boken, som är välskriven och lättläst, vänder sig till 
den intresserade allmänheten. Notapparat, källförteckning och register finns.” 
 
Vem mördade Olof Palme (1990) antologi 
”Efter att Christer Pettersson frikänts i hovrätten för mordet på Olof Palme har polisutredningen kring 
mordet gått vidare. Också den allmänna debatten har skjutit fart. I denna korta skrift ger Kommunistiska 
Partiet i Sverige (KPS) sin syn på utredningsarbetet och olika spår. Man koncentrerar sig fr a på 
”polisspåret”, dvs teorin att svenska poliser med högersympatier låg bakom mordet, eventuellt med stöd 
från internationella högerorganisationer och underrättelsetjänster. Skriften är polemisk och riktar skarp 
kritik mot regeringen och polisledningen för deras förmenta ovilja att utreda spåren. Skriften innehåller i 
huvudsak tidigare kända påstående men ger en koncentrerad och lättillgänglig beskrivning av 
”polisspåret”. Däri och som debattinlägg har den ett visst värde.” 
 

Kategori 3 
 
Åsheden,  Ann-Marie (1989) Jakten på Olof Palmes mördare 
”DN-journalisten Ann-Marie Åsheden intervjuade i hemlighet, först varje dag sedan varannan, Hans 
Holmér under polisutredningens tre första månader. Hennes samlade artiklar med Holmérs redogörelser 
utgör en initierad rapport om själva spaningarna, om schismen mellan polis och åklagare samt om 
massmedias spekulativa sensationsskriverier på grundval av det magra spaningsresultat som kontinuerligt 
redovisades vid presskonferenser. Bokens (artiklarnas) tillkomsthistoria är dock sådan att det helt är 
Holmérs versom som rapporteras. Det räcker emellertid väl för att göra den till väsentlig och 
spänningsmättad läsning samt till en intressant och viktig samhällshistorisk rapport. Skillnaden mellan 
bokens nyktra redogörelse för det det [sic!] magra händelseförloppet ooch sensationsjournalistiken som 
bedrevs i massmedia gör boken utomordentligt lämplig som grundval för självrannsakan för 
journalisterna och för den tidningsläsande allmänheten.” 
 
Krusell, Ingemar (1998) Palmemordets nakna fakta  
”Århundradets svenska mord är det på statsminister Olof Palme. Eftersom det ännu är ouppklarat, i vart 
fall juridiskt, har det resulterat i en rik bokflora. En i denna flora är Palmemordets nakna fakta av den före 
detta spaningsledaren Ingemar Krusell, aktiv i andra upplagan av polisens s.k. Palmegrupp. I detalj, 
utifrån sin egen utgångspunkt, och i tidsordning redovisar han ur polisiär synvinkel det mesta från själva 
händelsen till väntan på Högsta domstolens avgörande av resningsansökan. Det är en faktaspäckad 
framställning dock med åtskillig kritik mot högt uppsatt polisledning. Boken är ett stycke nutidshistoria, 
delvis insatt i ett allmänpolitiskt sammanhang, som väcker många frågor inte minst om polisens brist på 
beredskap i ett akut läge men också om dess ledningsorganisation och arbetsmetoder. Trots ett flertal 
subjektiva värderingar i personfrågor och trots ställningstagandet om vem gärningsmannen är så känns 
denna bok, försedd med en nyttig personförteckning, som en av de mest vederhäftiga och minst 
spekulativa i den rika bokfloran.” 
 
Borgström, Claes (1991) Rättegången och mordet på Olof Palme 
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”Efter processen mot Christer Pettersson angående Palmemordet har flera böcker publicerats med 
analyser av fallet. Denna bok är författad av en känd brottsmålsadvokat som var närvarande under 
rättegångarna som riksradions kommentator. Bokens syfte är att komplettera tidigare rapportering och 
förbättra allmänehetens möjligheter att själva dra slutsatser. Förf vill också bidra till diskussionen om de 
rättsfrågor som aktualiserades. I boken redovisas omständigheterna kring själva mordet och 
polisutredningen med alla sina mycket speciella ingredienser. Boken koncentrerar sig emellertid på 
processen som genomgås förhållandevis noggrant. Domarna analyseras juridiskt. Förf:s stil är vårdad 
juristprosa, lättillgänglig och med en lågmäld ton. Han lyckas ändå fånga stämningar under rättegången 
som ger extra färg åt beskrivningen. Förf är återhållsam i sina bedömningar och bygger noga under 
slutsatserna bl a med exempel från andra fall. Analysen är trovärdig. Boken fyller väl sitt syfte och utgör 
en av de hittills bästa redogörelserna och analyserna av fallet.” 
 

Kategori 4 
 
Palmerapporten - förhören och dokumenten kring mordet på Olof Palme Magnusson, 
Erik (red, 1989) 
”Journalisten Erik Magnusson har i denna bok sammanställt ett flertal av de förhör som hittills 
offentliggjorts i anledning av Palmemordet. Förhören avser ett stort antal personer, alltifrån enskilda 
personer och misstänkta till ansvariga mordutredare och höga politiker. Materialet omfattare delar av 
Ebbe Carlsson-affären. Även misstankarna mot ”41-åringen” kommenteras. Bokens syfte är att ge 
allmänheten tillfälle att själv granska olika personers utsagor och därigenom ge envar möjlighet att dra 
egna slutsatser. Förf:s arbete har varit mycket ambitiöst. Genom sammanställningen och den mycket 
gedigna person- och sakregistret samt förf:s egna kommentarer kommer boken utan tvivel, trots det 
omfattande och inte alltid lätttillgängliga materialet, att vara mycket användbar som hjälpmedel och 
uppslagsbok. Den fyller väl sitt syfte.” 
 
 
Klami, Hannu Tapani (1991) Mordet på Olof Palme – en bevisteoretisk analys 
”Förf, professor i processrätt vid Uppsala universitet, är bevisteoretiker. Boken är en vetenskaplig 
bevisteoretisk analys av bevisningen i Palmemålet – såväl tingsrättens som av hovrättens dom. I bokens 
inledande kapitel redogör förf för de bevisproblem som fanns i Palmemålet, i det följande går han genom 
den bevisteoretiska referensramen och de moment som ingår i bevisvärderingen. Mot denna bakgrund 
analyseras i de följande kapitlen den bevisning som förelåg rättegången och den värdering av bevisningen 
som tingsrätt och hovrätt gjorde. Avslutningsvis redovisar förf sina synpunkter på hovrättens dom. Boken 
innehåller sammandrag av tingsrättens och hovrättens domar. Språket är genomträngligt men inte lättläst 
och de bevismodeller som presenteras kräver viss insikt i bevisteori för att begripa. I första hand är boken 
avsedd för jurister och filosofer, men den kan med behållning läsas av en intresserad allmänhet.” 
 


