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Abstract: This bachelor thesis has as its aim to investigate the 
Swedish librarians’ views and opinions about censorship 
of their libraries' collections as well as building 
information about the context of challenges against the 
same collections. In Sweden the public can't, unlike in the 
USA, formally challenge material and are forced 
to”complain” the subject with a librarian. What is deemed 
as controversial, both by the public and by the librarians 
themselves are explored through qualitative interviews 
with six librarians. 

 

The librarian's find that they rarely experience anything 
that can be called aggression or organized protests like 
those found in the USA. The main arguments against parts 
of the libraries' collections seem to come from parents 
wanting to protect their children against what they deem to 
be ”unfitting” themes, such as sex or sexuality or works 
deemed undignified, such as collections of jokes. The 
librarians themselves are against censorship as a whole, 
but are very restrictive about the libraries' collections of 
electronic media. Video games and movies have to pass a 
very stern checklist to be procured resulting in a meager 
selection for the libraries' visitors, compared to the 
selection of literature or magazines. 
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1 INLEDNING 
Intellektuell frihet är ett begrepp som ofta uppstår vid diskussion om bibliotek och vad 
de ska tillhandahålla. Ofta uppkommer frågor om vad de inte skall ha i sitt utbud. Enligt 
UNESCO:s folkbiblioteksmanifest, som beskriver hur biblioteken bör agera i en 
idealtillvaro, står det att: 
 
 ”Folkbiblioteket skall som lokalt kunskapscentrum göra alla slag av kunskap 
 och information lätt tillgänglig för sina användare.”1 
 
Mer tydlig åsikt om åsiktsfrihet och intellektuell frihet är svårt att hitta. UNESCO 
ställer sig bakom möjligheten att alla skall kunna få tillgång till all information. Det 
åligger användarna att bilda sig egna uppfattningar om omvärlden och där skall 
biblioteken hjälpa till som informationsdistributörer. 
 
UNESCO:s folkbiblioteksmanifest är dock snarast att se som en idealbild att arbeta mot, 
inte en beskrivning av hur verkligheten ser ut, varken 1994 när det skrevs eller idag 
nästan tjugo år senare. Biblioteken påverkas konstant av åsikter och tankar om vad som 
bör finnas tillgängligt och inte, vad biblioteket skall arbeta med och vad de skall 
hantera. I mindre nogräknade länder förekommer direkta statliga förbud, i andra länder 
finns användare som klagar och kräver censur av verk. Hur ser det ut i Sverige? 
 
Anledningen till att jag från början ville undersöka detta ämne är en fascination av 
bibliotekariers yrkesetiska förhållningssätt och deras hantering av komplicerade 
situationer. Censur är ett ämne som testar både yrkesetik och kan ge upphov till de mest 
komplexa konflikterna inom bibliotekssfären. Men hur fungerar den begränsning av 
biblioteket som kommer från andra håll än just ”formell” censur? 

2 BAKGRUND 

2-1 Professionell roll och personlig moral 
I bibliotekens grundtanke ingår en demokratisk folkbildningstanke men också en tanke 
om att biblioteken skall representera en neutral kraft i samhället. Biblioteken 
representerar allas rätt till utbildning, åsikter och information. Detta slås fast i 
UNESCO2:s folkbiblioteksmanifest från 1994. Där står bland annat: 
 
 ”Folkbibliotekets samlingar och utbud av tjänster skall inte vara föremål för 
 någon form av ideologisk, politisk eller religiös censur och inte heller för 
 kommersiella  påtryckningar. /.../ Folkbibliotekets huvuduppgifter är att verka 
 för läskunnighet, information, utbildning och kultur...”3 
 
Bibliotekarier har med andra ord ett ansvar för att stå på sig när påverkan från yttre part 
kommer och önskar hämma instutitionens syfte. Oavsett om det är lokala politiker, 

                                                 
1Svenska Unescorådet (1995). Unescos folkbiblioteksmanifest 1994. Stockholm: Svenska Unescorådet.  

sid. 19 
2 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 
3Unescorådet Unesco:s folkbiblioteksmanifest 1994 Svenska Unescorådets skriftserie, Stockholm, 1979-  

Nr. 2/1995, sid 18 
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dekret från högre ort eller om samhällsklimatet i stort har förändrats skall biblioteken 
över tid representera en tanke om allas rätt till fri informationsförsörjning. Hur man 
skall tillgodose olika personers informationsbehov lämnas upp till de enskilda 
individerna, men biblioteket skall vara en plats där det går att få tag på det man behöver. 
Institutionen i sig är en fristående del av samhället som inte skall ta hänsyn till 
samhällsströmmingar utan tillhandahålla information för informationens egen skull. 
Informationen skall heller inte utsättas för repressalier. Repressalierna benämns i 
vanliga fall censur. 
 

3 PROBLEMFORMULERING 

3-1 Begreppet censur 
Ordet censur kommer från början från latinets censurare, ett verb som betyder granska 
eller värdera4. Redan i ordets originalform finns alltså inte något objektivt perspektiv 
med. Censur handlar ytterst om värderingen hos en enskild individ, må det vara en 
statligt anställd censor eller en enskild bibliotekarie. I Sverige avskaffades officiellt 
censuren av tryckta skrifter mitt under brinnande napoleonkrig 1809 och 1810 
klubbades en ny version av tryckfrihetsförordningen som cementerade denna ordning 
starkt5 . Vissa undantag fanns förstås kvar, men dessa var i första hand till för att 
censurera information som riskerade rikets säkerhet. 
 
Men att vem som helst får säga (nästan) vad som helst innebär inte att alla vare sig vill 
eller har möjlighet att höra dem. I distributionsledet finns inget krav på att aktörer måste 
sälja eller tillhandahålla litteratur de inte vill. Det enda undantaget är just biblioteken 
som har bevarandeuppdrag. Att Kungliga Biblioteket i Stockholm skall samla in 
samtliga svenska trycksaker är en sak, men att tillhandahålla dem helt 
diskrimineringsfritt är en annan. Det är inte allt i beståndet som kan fjärrlånas, till 
exempel. Hela beståndet i ett mindre bibliotek är heller inte hundra procent tillgängligt. 
 

3-2 Begreppet självcensur 
Ordet självcensur innebär ”en självpåtagen återhållsamhet vid publicering”. 6  I 
bibliotekets kontext kan betydelsen snarare vara en självpåtagen återhållsamhet vid 
distribution. Att inte tillhandahålla viss litteratur till alla eller viss litteratur alls är en 
form av intern censur. Detta ses dock sällan som något problematiskt av bibliotekarierna 
då de allra flesta ändå anser att biblioteket skall vara en tillåtande demokratisk 
mötesplats. Björk och Örnbergs informanter menar att ”inget ämne skall var förbjudet 
på deras folkbibliotek”7 och enligt Björklund och Darhed var det ”mycket klart för oss 

                                                 
4Vallinder, Torbjörn. Censur. 2012 Nationalencyklopedien.http://www.ne.se/lang/censur/142567 [2012-

05-19] 
5Tryckfrihetsförordningen. 2012. Nationalencyklopedien http://www.ne.se/lang/tryckfrihetsförordningen 

[2012-05-19] 
6Självcensur. 2012 Nationalencyklopedien http://www.ne.se/sve/självcensur?i_h_word=självcensur 

[2012-05-19] 
7Björk, Cecilia & Örnberg, Sofia. (2009) ”Det spelar ingen roll om de letar efter Nalle Puh eller Hitler” 

– Barnbibliotekariers syn på och hantering av medier som innehåller ämnen med en kontroversiell 
karaktär Borås: Högskolan i Borås, sid 59 
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att ingen av våra intervjudeltagare försvarade någon användning av censur”. 8  De 
bibliotekarier som intervjuats verkar beskriva frågan om urvalsbegränsning som 
någorlunda sällsynta enstaka fall. Det finns också en avsaknad av någon tydlig officiell 
policy från biblioteket, vilket har lett till att bibliotekarierna fattat ad hoc-beslut från 
gång till gång. 

 

Den vanligaste formen av intern censur både Björklund & Darhed och Björk & Örnberg 
beskriver i sina magisteruppsatser är just bortprioritering redan vid inköpsstadiet. 
Bibliotekarierna är medvetna om att vissa inköp kan ses som problematiska och 
undviker därför att köpa in dem. Ett exempel från Björklund & Darhed är hur två av 
deras informanter köpte in debattböcker som de visste var extrema för att de skulle 
finnas tillgängliga för debattens skull, men samtidigt undvek de verk som kommer från 
de politiska ytterkanterna. 9 Att på så sätt sätta godtyckliga gränser för vad som får och 
inte får förekomma på biblioteket, utan order från högre instans, är problematiskt ur ett 
etiskt perspektiv. Om biblioteken skall kunna bibehålla en hög moralisk position inom 
informationsfrågan måste information få flyta fritt utan ideologiska hinder, något som 
även poängteras i UNESCO:s folkbiblioteksmanifest.10 

 

3-3 Begreppet urvalsbegränsning 
För att undvika uppkomsten av negativa associationer vid de starkt laddade orden 
censur och självcensur, som lätt kan föra tankarna till hårt styrda diktaturstater, har jag 
valt att använda termen urvalsbegränsning. Med att begränsa urvalet menas allt som 
kan innebära att bibliotekens utbud på något sätt inte uppnår den kvalitet det bör ha. Om 
bibliotekarierna väljer att inte köpa in ett verk eller om intressegrupper plockar bort dem 
från hyllorna är slutresultatet ändå att verket inte finns tillgängligt, ergo har någon form 
av urvalsbegränsning ägt rum. Detta gäller över materialformer, medier, genrer och 
verkshöjd. Om någon förvägrar bibliotekets användare information oavsett anledning 
har urvalsbegränsning ägt rum. 
 
Detta kan således handla i lika stor utsträckning om yttre påtryckningar från chefer, 
användare eller kollegor som inre åsikter från bibliotekarierna själva. Vad som ses som 
kontroversiellt skiljer sig från person till person och grupp till grupp. Det 
bibliotekarierna tar extra hänsyn till behöver inte nödvändigtvis vara det som flest 
chefer ifrågasätter eller det de flesta användare anser problematiskt. Hur de olika 
gruppernas åsikter ser ut och hur de yttrar sig är intressant att ta reda på. 
 
Urvalsbegränsning är ett mer flexibelt begrepp än begreppen censur och självcensur, då 
det i sig har mindre laddning och mindre historia bakom sig. Det går därför att applicera 
på en del av en modern demokratisk rättstats institutionella vardag på ett annat sätt än 
som skulle varit fallet i en nation med hård statlig styrning. 
 

                                                 
8Björklund, Daniel & Darhed, Magnus. (2008) Biblioteket är till för användarna –  en studie av 

folkbibliotekariernas syn på bibliotekarieetik Borås: Högskolan i Borås, sid 66 
9Ibid sid 62 
10UNESCO, sid 18 
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4 SYFTE 
Även om det finns forskning på ämnet bibliotekscensur tidigare är det ett tag sedan 
forskning genomfördes svenska förhållanden. Den forskning som finns är oftast riktad 
mot (eller kommer från) USA eller avhandlar en väldigt specifik grupp – exempelvis 
Fahlcrantz undersökning av bibliotekschefer. 
 
Att uppdatera forskningsläget kring bibliotekariernas syn på, och agerande kring, 
kontroversiella verk och personer som önskar begränsa bibliotekets urval är därför 
behövligt. Brist på forskning behöver inte betyda brist på forskningsobjekt. Att 
biblioteken är tvungna att begränsa urvalet är en realitet, men hur och varför? 
 
Mitt syfte med uppsatsen är att till viss del försöka fylla denna lucka i forskningen.  Då 
forskning på området är sparsam är det behövligt att genomföra en undersökning på 
denna problematik och försöka skapa en bild av hur situationen ser ut i Sverige.  Jag 
önskar göra detta genom att intervjua yrkesaktiva bibliotekarier om hur bibliotekens 
urval begränsas och vilka som önskar göra detta 
 

4-1 Frågeställningar 
Mina frågor är som följer: 
 
• Vad är bibliotekariers inställning till urvalsbegränsning? 
• Vilka material, titlar och användargrupper förekommer i frågan? 
• Hur agerar bibliotekarier när bibliotekets utbud ses som kontroversiellt? 
 

4-2 Avgränsningar 
Avgränsningarna resulterar i de ovan stående frågeställningarna. 
 
Inget bibliotek genom historien har haft möjlighet att ha ett komplett utbud. Att samla in 
all litteratur som någonsin har publicerats är ett omöjligt uppdrag både ekonomiskt och 
rumsligt och därför brukar bibliotek ha någon form av urval av litteratur. Stor spridning 
försöks oftast bibehållas (om inte biblioteket i fråga är ett specialbibliotek) med 
tongivning åt bibliotekets primära målgrupp.  Folkbibliotek tenderar i dagens läge att 
fokusera på skönlitteratur, forskningsbibliotek på lämplig facklitteratur, 
sjukhusbibliotek på både förströelse åt patienter och informationsförsörjning åt 
personal. 
 
Att engagera sig i hur urvalet går till i alla dessa delar av den svenska bibliotekssektorn 
är ett livstidsarbete och därför har jag valt att avgränsa min uppsats till kommunala 
bibliotek. Då det i många kommuner finns ett samarbete mellan folkbibliotek och 
skolbibliotek är det inte omöjligt att jag ändå kommer få fram reflektioner och åsikter 
om även dessa, men om så sker kommer detta märkas med en tydlig brasklapp. Inom 
folkbiblioteken rör sig de mest heterogena grupper av biblioteksbesökare och detta gör 
sektorns utbud betydligt bredare än andras. 
 
Jag har dessutom valt att begränsa mig till att se på hur bibliotekarier arbetar med och 



 

 8 av 40 

ser på dessa frågor då de dels rör sig mer regelbundet på biblioteken än slumpmässigt 
valda användare och därför ser förändringar och tendenser och dels är de som tar emot 
och reagerar på eventuella styrningar och klagomål. 
 
Ett av de stora problemen i min undersökning är också hur man skall hantera indirekt 
påverkan på bibliotekets utbud. Att ha incitament för inköp av viss litteratur är inte 
urvalsbegränsning per se, men resultatet blir likväl att viss litteratur prioriteras framför 
annan. Detta leder i sin tur till urvalsbegränsning när biblioteket inte har möjlighet att 
införskaffa önskad litteratur när ekonomin inte tillåter inköp. Urvalsprocess och 
urvalsbegränsning är två skilda fenomen som i mångt och mycket dock överlappar 
varandra. 
 

5 TIDIGARE FORSKNING 

5-1 Forskning om censur 
Det finns många som har forskat om censur i olika former genom Sveriges historia. Av 
dessa inriktar sig dock få på biblioteken och av dessa ett synnerligen litet antal på just 
litteratur. Kring den stora internetboomen på slutet av nittiotalet när biblioteken började 
införa besöksdatorer med internettillgång uppkom mycket frågor kring hur biblioteken 
hanterade detta. Internetfilter, förbjudna hemsidor och placering av datorerna så total 
uppsikt kunde bibehållas var några av forskningsobjekten. Men dessa frågor är inte i 
grund samma sak som att diskutera urvalsbegränsning eller bibliotekets utbud då de rör 
sig kring censur av något biblioteken inte har mandat över i alla fall – ingen 
bibliotekarie kan påstå sig ha makt över internet. När man exkluderat dessa 
forskningsresultat från mängden blir det tyvärr glest med tidigare forskning kvar. Den 
forskning som finns bygger ofta på andra länders förhållanden, etik i allmänhet eller 
andra medietyper än litteratur (film, t.ex.). 
 
En av få tidigare uppsatser inom ämnet är Johanna Svenssons kandidatuppsats 
Biblioteken och censuren från 2011. Dess undersökningsområde är tillgänglighet av 
HBT-litteratur på amerikanska bibliotek och hur biblioteken utsätts för censur och 
påtryckningar. Främst agerar olika intressegrupper, ofta med religiös anknytning, för att 
biblioteket skall avverka vissa titlar från sina hyllor. Svenssons undersökning knyter 
dock inte an till svenska förhållanden och inte heller till några intervjuer. 
 
2009 genomförde Cecilia Björk och Sofia Örnberg en magisteruppsats med titeln Det 
spelar ingen roll om de letar efter Nalle Puh eller Hitler.  Deras undersökningsmetod 
liknar i mycket vad jag ämnar använda mig av, men de har ett fokus på 
barnbibliotekarier. De har genomfört intervjuer med sex stycken och där diskuterat 
utbud, censur, och vad som klassas som ”olämplig” litteratur för barn. Detta överlappar 
mycket med min studie. Särskilt deras upplevelser av vilka personer som ger uttryck för 
att någonting är kontroversiellt är intressant och relevant för min egen undersökning. 
 
Clayton Boyer vid University of North Carolina publicerade 2009 sin masteruppsats. 
Den har titeln Censors and librarians. Det Boyer undersökt är förekomst av censur och 
hur den tar sig uttryck i delstaten North Carolina. Även den här undersökningen utspelar 
sig på andra sidan Atlanten men har relevans för min egen undersökning då den ger 
många exempel på vad som kan ge upphov till kontroverser. 
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Att välja och att välja bort av Gerd Eriksson från 2005 är en magisteruppsats vars 
undersökningsområde är det selektiva urvalet. Den behandlar hur barnbibliotekarier 
genomför inköp och prioriteringar i utbudet. Att medvetet undvika viss litteratur vid 
inköp är en form av urvalsbegränsning och är därmed mycket relevant. Detta är också 
något som bekräftats av de intervjuer jag genomförde under min pilotstudie. 
 
Tidigare ändå, 2003, skrev Mikael Fahlcrantz magisteruppsatsen Demokrati eller 
yttrandefrihet, måste vi ibland välja? om olika perspektiv på censur inom 
biblioteksvärlden. Den fokuserar mycket på de då aktuella debatterna om Ahmed Rami 
och hans antisemitism, samt censurering av klassiker som i dag kan ses som rasistiska 
(Mark Twain, t.ex.). 
 
Bibliotekarierna kan hamna i kläm mellan sin egen personliga moral och sin yrkesetik. 
Bara för att ens yrkesutövning innebär att man hanterar information behöver det inte 
betyda att man ställer sig neutral till den. I detta sammanhang är artikeln The myth of the 
neutral professional av Robert Jensen från 2004 angelägen. Jensen behandlar hur 
personer som ofta uppfattas som neutrala (t.ex. professorer och bibliotekarier) inte alltid 
ställer sig på yrkesrollens sida vid etiska dilemman. 
 
För att få perspektiv på bibliotekarieetik och förhållningsregler gällande censur och 
urval har jag använt mig av UNESCO:s Folkbiblioteksmanifest 1994. Detta innehåller 
riktlinjer och idealförhållanden för bibliotek och bibliotekarier och har levererat ett 
starkt reglemente för hur bibliotekarier bör uppföra sig, både gentemot kollegor, 
överordnade och biblioteksanvändare. 
 

5-2 Neutralitet 
Även om bibliotekarierna menar att inget skall vara förbjudet på sitt är frågan om 
neutralitet knepig. Jensen menar att det är omöjligt att bibehålla en aktiv neutralitet, 
särskilt när det gäller gentemot allmänheten. Han menar att bibliotekarier genomför 
aktiva och oundvikliga val varje gång de väljer att köpa in verk och att politiska och 
etiska värderingar oundvikligen påverkar besluten.11 Jensen använder sig av ett exempel 
om den i USA allmänt accepterade uppfattningen att kapitalism är det enda moraliskt 
försvarbara ekonomiska systemet. 
 
Om en bibliotekarie skulle genomföra en skyltning (till exempel vid en temavecka) med 
böcker om ekonomi skulle dessa med största sannolikhet förespråka denna uppfattning. 
Det är osannolikt att detta skulle ses som kontroversiellt av vare sig bibliotekarierna 
eller på kommunal nivå. Om bibliotekarien däremot skulle försöka bredda perspektivet 
och skylta med en balanserad mängd böcker om olika ekonomiska system, kritik av det 
kapitalistiska systemet med mera, skulle det troligtvis resultera i att bibliotekarien sågs 
som starkt jävig och oneutral. 
 
Alla beslut som fattas har ett oundvikligt ställningstagande bakom sig. Gränsen mellan 
det professionella jaget och det privata jaget är inte så självklar som man kan tro. Att 
hitta balansen där kan vara svårt. Barnbibliotekarierna i Björk & Örnbergs undersökning 
                                                 
11Jensen, Robert (2004) 'The myth of the neutral professional' The progressive librarian vol 24 , sid 32 
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menar att inget ämne ska vara förbjudet på deras folkbibliotek och anser att det är 
viktigt att hålla sig neutral i sin yrkesmässiga professionalitet. 12 Detta kontras av att de 
samtidigt menar att de ändå följer en etisk värdegrund13. 
 
Björk & Örnberg nämner att det är viktigt att hålla den personliga smaken utanför valen 
man gör, men att det är svårt. Särskilt vid känsliga ämnen skapas en del komplicerade 
situationer när böcker om kvinnodiskriminering, rasism eller droger hanteras. 
Spekulation eller glorifiering får inte förekomma, men var gränsen går lämnas ofta upp 
till bibliotekarierna att själva komma fram till. Endast sällan kommer det fram 
användare som klagar på böcker av den här anledningen. Det är heller inte ofta 
bibliotekarierna kommunicerar med varandra, men det förekommer.14 
 
Björklund & Darhed har arbetat mer med bibliotekariernas etik i ett brett perspektiv, 
utan att lägga särskild tyngd på censurfrågan. Det har ändå genom sina intervjuer hittat 
ett antal exempel som visar att bibliotekarierna medvetet har begränsat urvalet i vissa 
fall. De menar att urval ibland kan fungera som censur när det gäller inköp. Ett exempel 
de lade fram var att en av deras informanter lät bli att köpa in en biografi skriven av en 
morddömd man. Det informanten menade var att man inte ville stödja en rasistisk 
polismördare15. Att välja bort ett verk för att man inte vill stödja personen bakom kan 
liknas vid ideologisk censur i vissa avseenden då det inte är något lagbrott att berätta om 
lagbrott. Även om det är ett extremfall kan det ändå räknas som självcensur från 
informantens sida, då det är bibliotekariernas egna åsikter som väger över i frågan om 
inköp. 
 

5-3 Delcensur av verk 
Ett område där den personliga och professionella moralen kan hamna i kläm är kända 
litterära klassiker. Många av de mest kända svenska barnböckerna innehåller 
nedsättande ord och uttryck som har gett upphov till debatt när nypublicering i modern 
tid kommit till stånd. Både Åke Holmbergs16 och Astrid Lindgrens17 användning av 
ordet ”neger” har kritiserats och de senaste upplagorna har ett förklarande (och i mångt 
och mycket ursäktande) förord inlagt för att meddela att boken är en produkt av sin tid 
och att orden förr hade en annan laddning. Även ännu äldre litteratur har fått ta emot 
kritik av samma anledning, t.ex. Mark Twains verk. 

 

Hur biblioteken agerar i detta sammanhang är inte självklart. Fahlcrantz intervjuade 
bibliotekschefer 2003 om bland annat dessa frågor. En återkommande tanke i 
undersökningen var att det är en stor skillnad mellan just klassiker och nyare material 
och en av de intervjuade menar ”Att gå in och censurera världslitteraturen är ju sällsynt 
idiotiskt”.18 Det som inte är ren facklitteratur verkar i Fahlcrantz undersökning ligga i en 
mer komplicerad gråzon av tillåtet och inte, med svåra val där ingen definitiv policy 
                                                 
12Björk & Örnberg sid 59 
13Ibid, sid 57 
14Ibid sid 43 
15Björklund & Darhed sid 62 
16http://www.dn.se/insidan/insidan-hem/den-har-boken-ar-inget-for-barn-att-lasa 
17http://www.aftonbladet.se/nyheter/article11012041.ab 
18Fahlcrantz sid 4 
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eller plan finns att tillgå. Detta leder till enskilda lösningar vart bibliotek för sig, något 
som kanske inte är så konstigt då det heller inte finns någon rikstäckande gemensam 
policy för bokförlagen 

 

5-4 Påtryckningar underifrån 
Bibliotekarierna representerar i sin yrkesroll långt mycket mer än de själva. De 
representerar inte bara bibliotekarier överallt, biblioteket som institution och företeelse 
utan även hela bibliotekets samlingar. Att en bibliotekarie skall inneha kunskap om 
vartenda verk i samlingarna kan te sig som en omöjlighet, men är inte ett krav som de 
kommer undan. Påtryckningar från bibliotekets användare förekommer och det är i en 
överväldigande majoritet av fallen bibliotekarierna som får hantera dem, inte 
bibliotekschefer eller kommunalpolitiker. 

 

Ändå förväntar sig ofta användarna att bibliotekarierna är personligt ansvariga för 
litteraturen som finns. Det är här de vanligaste klagomålen kommer enligt Björk & 
Örnberg. De vanligaste klagomålen är att språkbruket inte är lämpligt, innehållande till 
exempel svordomar eller könsord. Det är också långt mycket vanligare att det är barn- 
och ungdomslitteratur som kritiseras, men inte av målgruppen utan av vuxna.19 Alltifrån 
konstruktiva diskussioner till aggressiva dispyter har förekommit. 

 

Fahlcrantz visar upp ett perspektiv från bibliotekschefernas håll och hans informanter 
menar att det är vanligt med påtryckningar underifrån, men av andra anledningar. Det är 
vanligare att de pressas till att köpa in litteratur de inte vill köpa in snarare än att ta bort 
sådant som redan står på hyllorna20. Detta beror på högerextrem aktivitet i kommunen 
som trycker på om att få tillgång till nationalistiska tidsskrifter och liknande. Den 
intervjuade bibliotekschefen nämner då att kommunen har producerat en sträng policy 
som reglerar inköp just för att motverka detta. Bibliotekschefen ser det som ”en 
säkerhetsaspekt för medarbetarna så att man inte pekar ut en person som skall vara 
någon sorts polis”.21 

 

Att extremistgrupper i samhället informationsförsörjer sig själva via biblioteket, eller 
önskar driva propaganda därigenom är tyvärr inte en ovanlig företeelse. Även om det 
inte ryms inom ramen för denna uppsats är det intressant att se på hur biblioteket ställer 
sig till internetfiltrering i sammanhanget. När Björklund & Darhed undersöker etiska 
problem gällande internet finner de att en majoritet av bibliotekarierna de intervjuat 
både försvarar filtrering av internet på biblioteken och även att de skulle ”påtala om en 
person surfade på olämpligt material på bibliotekets publika datorer” 22  Enligt de 
intervjuade handlar det om att skudda användare från kränkande material, vilket 
stämmer överens med Fahlcrantz undersökning där det nämns att nynazister lämnar 

                                                 
19Björk & Örnberg sid 59 
20Fahlcrantz, Mikael. (2003) Demokrati eller yttrandefrihet, måste vi ibland välja?  – olika perspektiv på 

censur i biblioteksvärlden Umeå: Umeå Universitet, sid 52 
21Ibid sid 52 
22Björklund & Darhed sid 63 
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kvar material på biblioteket (även på bibliotekets datorer) så att andra användare skall 
”snubbla” över det.23 

 

Då det är svårt att censurera material bort från internet, särskilt med så trubbiga och 
ineffektiva verktyg som bibliotekens filter ofta är, kan man inte säga att det handlar om 
samma sak som att plocka bort eller ställa upp enskilda verk på bibliotekshyllorna. 
Däremot kan man säga att det handlar om samma grundmoral. Skall biblioteks 
användare få tillgång till precis vad som helst bara de frågar, eller skall bibliotekarierna 
ha möjlighet att säga nej? Även om bibliotekarierna har en yrkesroll som innehåller 
förmedling och inte ren handräckning är de myndighetsutövande tjänstemän i en 
kommunal organisation. Om man hårddrar det kan man fråga sig om det i yttersta änden 
inte är en politisk handling att förvägra efterfrågad litteratur till biblioteksanvändare. I 
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna står det ju trots allt: 

 

”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.”24 

 

5-5 USA 
Här är det också intressant att jämföra med hur det ser ut i USA. Svenssons 
undersökning av amerikanska förhållanden uppvisar en stor kontrast mot hur det ser ut 
på hemmafronten. Där saknas en gemensam bibliotekslag då det är ett av många 
områden som faller under delstaternas jurisdiktion snarare än den nationella. Ett flertal 
delstater har infört olika typer av ”obscenitetslagar” som kan reglera tillgången till 
pornografi, våldsskildringar, grovt språk eller ras- och klassbeskrivningar 
Obscenitetslagarna är dock väldigt brett formulerade vilket medför problem för en 
objektiv tolkning. Det är fullt möjligt att den personliga tolkningen väger tyngre än 
bibliotekariernas expertkunskap.25 Exakt hur denna reglering ser ut skiljer sig från stat 
till stat, men i samtliga fall rör det sig om en betydligt starkare regulativ pelare än vad 
som verkar gälla under svenska förhållanden. 

 

Eftersom det i Sverige inte finns någon samlad statistik på ifrågasatta böcker är det svårt 
att göra en jämförelse med USA vad gäller bibliotekets utbud och kritik av detsamma, 
men det är ändå intressant att se vad American Library Association har samlat in. De 
sammanställer varje år de mest ifrågasatta böckerna på biblioteken runt omkring i USA. 
År 2011 var tio-i-topp-listan en salig blandning av både nya böcker (Hungerspelen), 
klassiker (Du Sköna Nya Värld) och faktaböcker (My Mom's Having A Baby! ).26 Denna 

                                                 
23Fahlcrantz sid 52 
24FN:s deklaration om de mänskilga rättigheterna, arrtikel 19 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=swd [2012-05-19] 
25Svensson, Johanna. (2011) Biblioteken och Censuren – Om försök att censurera HBT-litteratur på 

amerikanske folkbibliotek Borås: Högskolan i Borås, sid 16-17 
26 ALA: Frequently challenged books, 21st century 
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lista ingår i min egen intervjuundersökning av bibliotekarierna i Sverige. I Sverige 
verkar det dock enligt Björk & Örnberg som om kritiserade ämnen överlappar varandra. 
Enligt ALA:s lista är det ofta sex, rasism, svordomar och religion som kritiseras, medan 
Björk & Örnberg nämner bl.a. sex, droger och religion.27 Jag anser det just därför vara 
relevant att ställa frågor om dessa teman och verk till mina egna informanter. 

 

ALA:s lista över kritiserade böcker 
Varje år publicerar American Library Association (ALA) en lista över de mest 
ifrågasatta böckerna på bibliotek. Denna lista publiceras på deras hemsida tillsammans 
med en kortare lista över anledningen till att de blivit kritiserade. År 2011 såg listan ut 
så här28: 

1. ttyl; ttfn; l8r, g8r (serie) av Lauren Myracle 

2. The Color of Earth (serie) av Kim Dong Hwa 

3. Hungerspelen (serie) av Suzanne Collins 

4. My Mom's Having A Baby! A Kid's Month-by-Month Guide to Pregnancy av 
Dori Hillestad Butler 

5. Den absolut sanna historien om mitt liv som halvtidsindian av Sherman Alexie 

6. Alice (serie) av Phyllis Reynolds Naylor 

7. Du sköna nya värld, av Aldous Huxley 

8. Vad mina vänner inte vet av Sonya Sones 

9. Gossip Girl (serie) av Cecily Von Ziegesar 

10. Dödssynden av Harper Lee 

 

Några av titlarna finns inte utgivna på svenska och har därför angivits med sina 
engelska titlar. Dessa verk pendlar mellan ungdomsromaner, fakta för barn, femtio år 
gamla klassiker och så vidare. Ser man även till tidigare års listor kan man svårligen se 
något mönster utom möjligen att barn- och ungdomslitteratur har varit mer ifrågasatt än 
andra genrer.29 De olika anledningarna till att verken kritiserats har varierat kraftigt, 
men vanligt förekommande klagomål är starkt språkbruk, sexuell skildring, opassande 
för åldersgruppen, rasism och religiösa ståndpunkter några av de mest frekvent 
förekommande. 

 

                                                                                                                                               
http://www.ala.org/advocacy/banned/frequentlychallenged/21stcenturychallenged 
[2012-05-19] 
27Björk & Örnberg sid 59 
28ALA  Frequently challenged books, 21st century 
29ibid 
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6 TEORI 

6-1 Bibliotekarier och bibliotek 
Då jag avgränsat mig till att studera bibliotekarier snarare än bibliotek, finns det mycket 
att tänka på när det gäller yrkesrollen och ren yrkesetik. Hur bör och skall bibliotekarier 
agera i givna situationer? Hur bör kritiker bemötas? Hur skall inköp hanteras? Hur 
mycket är frivilliga val och hur mycket finns det riktlinjer och begränsningar? 
 
Bibliotekarier måste förhålla sig till detta på samma sätt som alla organisationers 
anställda och tjänstemän måste förhålla sig till hur sin arbetsgivares organisation 
fungerar. Att påstå att bibliotekarier kan agera helt fritt i någon sorts vardagsutopi 
stämmer tyvärr inte, utan även deras i teorin kravlösare arbetsuppgifter är reglerade av 
en kontextuell omvärld. Även om det rent formellt är biblioteken som är organisationen 
i den modell jag valt att använda mig av är det tvivelsutan bibliotekarierna som agerar 
och reagerar i bibliotekets namn. 
 
De flesta av dessa frågor har att göra med hur biblioteken sätter regler, tar ställning och 
agerar i en kontextuell värld. Hur biblioteken ställer upp reglerna avgör i mångt och 
mycket hur bibliotekarierna agerar. Bibliotekarierna agerar i samma världsbild som 
deras arbetsplats och utgör på många sätt bibliotekets ansikte gentemot omvärlden. Det 
är de som tar emot klagomål, genomför inköpen och gallrar böcker från hyllorna. Därför 
har jag valt att använda mig av Jakobsen & Thorsviks bok Hur moderna organisationer 
fungerar. De beskriver där bland annat teorin ”Organisationen och omvärlden”.30 Denna 
teori har tidigare använts av Johanna Svensson i uppsatsen Biblioteken och censuren 
som undersöker en liknande fråga, dock inte i Sverige. 
 

6-2 Modellen Organisationen och Omvärlden 
En organisation agerar inte ensam likt en eremit, utan interagerar konstant med sin 
omvärld på tre plan. För biblioteket finns tre olika nivåer i hur påverkan sker; ovanifrån, 
underifrån och sidledes. Jacobsen & Thorsvik menar att man i dessa tre kolumner kan se 
hur olika typer av påverkan på organisationer kan ske. Sett ur ett biblioteksperspektiv 
kan påverkan ovanifrån likställas med påverkan från kommunens håll. Det behöver inte 
nödvändigtvis innebära en direkt censurering av utbudet, men skulle rent teoretiskt vara 
möjligt. Det kan dock ses som troligare att det i Sverige handlar mer om ekonomiska 
incitament, fördelning av medel och styrregler. Lagstiftning som kan påverka 
biblioteket faller också här under, såsom lagen om hets mot folkgrupp eller liknande. 
Denna kategori kallas regulativ, då den anspelar på ”högre styre” och just 
ovanifrånperspektiv. 
 
Underifrån kan man i samma sammanhang se som hur bibliotekets användare påverkar 
biblioteket. Det kan vara alltifrån intressegrupper som kräver bortplockning av visst 
material som enskilda användare som önskar läsa böcker som inte ännu ingår i 
bibliotekets utbud. Hur de biblioteket finns till för ser på biblioteket och dess funktion i 
samhället är viktigt att ta med i beaktande för bibliotekarierna. Prioriteringar baserade 

                                                 
30Jacobsen, D.I. & Thorsvik, J. (2008) Hur moderna organisationer fungerar (3., [rev.] uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. , sid. 233 
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på användares önskemål är något som förekommer är en naturlig del att ha med i 
undersökningen. Denna kategori kallas normativ och handlar mer om de indirekta 
regleringar som finns i samhället såsom moral och etik och vad som anses god sed av 
allmänheten utan att faktiskt finnas i styrdokument och lagar. 
 
Sidledes kan man se hur biblioteken påverkar varandra. I andra organisationsformer kan 
man se hur det här handlar både om hur konkurrerande företag påverkar varandra, men 
också hur kollegor anställda på olika platser kan samverka, utbyta åsikter och i 
slutändan påverka varandras arbetsplatser. Bibliotek är inget undantag från dessa regler 
och även om de inte är vinstfokuserande företag är de ändå väl medvetna om vad andra 
bibliotek har gjort för prioriteringar. Denna kategori kallas kognitiv. Den avspeglar 
organisationernas kollegor och konkurrenters förväntningar och åsikter. Skillnaden 
mellan denna och den förra kategorin är skillnaden mellan lekmän och allmänheten.  
 
Jacobsen & Thorsvik sammanfattar teorin i en modell som ser ut som följer.31 
 

 Regulativ 
(Ovanifrån) 

Normativ 
(Underifrån) 

Kognitiv (Sidledes)

Grundval 
för tryck 

 
 

Värderingar och 
förväntningar 

”Självklara” 
uppfattningar om 
vad som bör göras 

Grundval 
för 

anpassning 

Tvång Social förpliktelse Vilja att efterlikna 

Grundval 
för 

legitimitet 

Formellt 
godkännande 

Moralisk acceptans Göra det som 
uppfattas riktigt 

 
Exempel 

Reglering och kontroll 
av föroreningar 

Normer för 
personalbehandling

Organisationsrecept

 
 
Dessa tre kategorier är grundvalen i den modell som kallas den institutionella 
omvärlden. Sammantaget skapar kategorierna en helhetsbild av hur omvärlden ser på 
organisationens funktion i världen, i det här fallet hur väl biblioteket utför sin uppgift 
utifrån vad omvärlden anser att ett bibliotek ska göra. Att inte leva upp till vad 
omvärldens förmodan och åsikter leder till problem för biblioteket och skapar problem. 
I värsta fall kan det dyka upp ifrågasättanden av organisationens rena vara eller icke 
vara då det inte upplevs som om organisationen inte överensstämmer ens med de krav 
som finns på dem. 
 

6-3 Analys av materialet 
Genom dessa tre kategorier ämnar jag analysera mitt material. Utifrån hur kritik och 
kontroverser uppkommer kan man se dess kontext beroende på om det uppkommer 
                                                 
31Jacobsen & Thorsvik,sid 236 
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sidledes, underifrån eller ovanifrån. Varje gång en problemsituation uppstår mellan 
bibliotekarierna och deras chefer, biblioteksanvändare eller kollegor sker egentligen ett 
ifrågasättande av bibliotekariernas utförda arbete. Är de lämpliga för sitt arbete eller 
sänker de bibliotekets legitimitet? 
 
Förhoppningsvis går det att se mönster i hur olika typer av kontrovers uppkommer – 
vad som är vanligt, ovanligt och vardag. Det är inte ologiskt att förutsätta att klagomål 
och åsiktsutbyte yttrar sig på olika sätt i de olika kategorierna då en dialog mellan en 
kulturnämndeman och en bibliotekarie trots allt ter sig något annorlunda än en mellan 
bibliotekarien och en biblioteksanvändare. Resultatet kommer att sorteras in i de tre 
pelarna följt av en analys var pelare för sig. Enskilda titlar och exempel diskuteras för 
att ge en bild av några typiska diskussionsobjekt. 
 

7 METOD 

7-1 Metodval 
Mitt metodval för denna uppsats har varit djupintervjuer med aktiva bibliotekarier. 
Denna metod har tidigare använts i liknande sammanhang (bland annat av Björk & 
Örnberg) och det har i dessa fall skapat ett antal ”stickprov” på hur det ser ut på 
biblioteksfronten idag. På detta sätt hoppas jag få en något mer djupgående bild av hur 
bibliotekarierna reflekterar och agerar gällande urvalsbegränsning än om exempelvis en 
enkät skickats ut. Min förhoppning är att försöka klarlägga både hur inställningen ser ut 
från bibliotekariernas sida, men också varför de själva prioriterar och handlar på det sätt 
de gör när situationerna uppkommer. Det finns i skrivande stund ett fåtal uppsatser eller 
liknande forskningsrapporter publicerade om svenska förhållanden, men majoriteten av 
dem har ett fokus på barnlitteratur och barnbibliotekariers yrkesroll snarare än ett 
”allmänt” perspektiv. 
 
Anledningen till att jag valt intervjustudie är att jag tror det kommer ge mig mest 
material. Det finns precedenser inom ämnet som har intervjuat ett fåtal personer som 
både kandidatuppsats och magister, vilket gör att jag tror jag kan få ett fullgott material 
denna väg. 
 

7-2 Arbetsgång 
Från mina två frågor har jag ställt upp min intervjuguide i fyra delar. Den första delen är 
rent informatorisk och handlar endast om intervjuobjektets utbildning, tidigare yrkesliv, 
år i branschen etc. Sådana frågor är relevanta att ha med i perspektivet (framför allt då 
saker kan ha förändrats över tid), men dessa frågor är inga som baseras på specifik 
litteratur eller teori. 
 
Den andra delen av intervjuguiden däremot rör frågor om yttre påverkan. Hur ser 
påverkan ut på bibliotekets urval från de som inte är bibliotekets anställda? Att 
ekonomiska och rumsliga begränsningar från kulturnämnden spelar in är en 
grundförutsättning (hur mycket man än önskar har man inte råd och plats med alla 
böcker) men i övrigt finns det många mer direkta påverkansmetoder från användarnas 
sida. Vilka grupper klagar? Finns det organisationer som är kräver inköp eller 
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borttagning? Privatpersoner? Personer från kommunalnämnd? 
 
Den tredje delen av intervjuguiden handlar om bibliotekariernas eget arbete. Vilka 
incitament styr bibliotekens utbud? Är det bibliotekariernas egen smak som står i första 
rummet vid inköp och gallring eller handlar det om utlånestatistik? I vilken grad finns 
det en konsensus, policys eller inköpsdiskussion? 
 
Den fjärde delen är enklare uppbyggd och handlar endast om ett antal exempel. Dessa 
exempel är dels sådana som togs upp av bibliotekarierna under min pilotstudie, men 
även från listan Frequently challenged books som varje år publiceras av American 
Library Association. Tyvärr finns ingen svensk eller europeisk motsvarighet. Från listan 
tar jag de tio mest kritiserade böckerna från 2011. Med detta hoppas jag få en bättre bild 
av hur situationen ser ut på biblioteken, i synnerhet i förhållande till situationen på 
andra sidan Atlanten. 
 
Intervjuguiden finns bilagd till uppsatsen. 
 

7-3 Forskningsetik i intervjusituation 

Jag har i intervjusituationerna utgått från de forskningsetiska principer som beskrivits av 
Vetenskapsrådet. 32  Dessa utgår ifrån fyra olika krav på god humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning, närmare bestämt informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
 

För att fullgott uppfylla informationskravet har jag upplyst mina informanter om vad 
mitt övergripande syfte med studien är och på vilket sätt deras medverkan kommer 
användas inom densamma. De informerades redan i kontaktstadiet att frivillighet råder 
och att de närhelst de önskar kan avbryta en intervju eller dra sig ur studien om de så 
skulle önska utan att repressalier för detta skulle inträffa.  

 

Samtliga informanter samtyckte till att bli intervjuade och drog inte tillbaka detta 
samtycke under något skede av studien. Ingen kontaktade mig i efterhand för att lämna 
studien. Därmed är samtyckeskravet uppfyllt.  

 

Konfidentialitetskravet uppfylldes på så vis att jag redan i kontaktstadiet med 
bibliotekarierna informerade om att studien skulle behandlas konfidentiellt för deras del. 
Jag informerade om att deras namn, arbetsplats och arbetsort skulle maskeras i 
uppsatsen samt att de uppgifter om arbetsplats och arbetssituation som samlats in endast 
skulle användas för att göra jämförelser mellan de olika biblioteken. Därmed ser jag 
även att nyttjandekravet är uppfyllt. 

                                                 
32 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. (2002). Stockholm: 
Vetenskapsrådet 
Tillgänglig på Internet: http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf 
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7-4 Presentation av de intervjuade 

Urvalskriterier 
För att välja ut bibliotekarier att intervjua ställde jag endast upp följande kriterier; minst 
ett års erfarenhet i yrket och aktiv anställning på ett kommunalt bibliotek. I övrigt 
spelade varken kön, ålder, storlek på arbetsplatsen eller annat någon roll. 

 

På många områden överlappar de intervjuade bibliotekarierna varandra. Deras 
gemensamma nämnare är att de alla är kvinnor, ingen är under trettio år gammal och 
alla arbetar på små till medelstora kommuner i västsverige. Jag försökte få tillgång till 
någon man att intervjua, men detta visade sig ogörligt. 

 

Presentation 
Julius Caesar arbetar som bibliotekschef. Då hon företräder en mycket liten 
arbetsstyrka är det dock mest i formella sammanhang gentemot kommunen hon agerar 
chef. Inåt styrs arbetsstyrkan väldigt fritt i en platt modell och hon anser själv att hon 
arbetar mer som ”vanlig” bibliotekarie än som bibliotekschef. Hon delar följdaktligen 
arbetspass med andra anställda varje dag i både informationsdisk och inre tjänst. Hon 
har arbetat i yrket i tjugofem år och har arbetat med chefsansvar i elva av dessa. 
Kommunen hon arbetar i har c:a 15 000 invånare. 

 
Pompejus Magnus arbetar som bibliotekarie med speciellt ansvar för de äldre. Hon är 
den äldsta av de intervjuade bibliotekarierna och arbetar i en kommun med c:a 25 000 
invånare. Hennes bibliotek har på senare år präglats av att turistbyrån i kommunen har 
flyttat in i bibliotekets lokaler vilket lett till en del annorlunda frågor gentemot förr. Hon 
har arbetat på bibliotek i trettioett år. 
 
Marcus Antonius är en av de två yngsta informanterna. Hon tog sin examen för elva år 
och har arbetat på två bibliotek sedan dess, inkluderat sin nuvarande arbetsplats. Då 
hennes kommun är mycket liten (c:a 13 000 invånare) arbetar hon även på en av 
kommunens låg- och mellanstadieskolor som skolbibliotekarie en dag i veckan samt en 
högstadieskola två förmiddagar i veckan. 
 
Aemilius Laepidus är efter tolv år i yrket fortfarande anställd vid samma bibliotek som 
hon började på och hon har följdaktligen inte riktigt samma bredd som några av de 
andra informanterna. Hennes kommun är något större än de övrigas och bebos av c:a 45 
000 invånare. 
 
Gaius Octavius är yngst bland de intervjuade och har endast arbetat i sex år på sitt 
bibliotek som ansvarar för kommunens c:a 30 000 invånare. Under dessa sex år har hon 
dessutom varit föräldraledig två gånger. Även hon arbetar en dag i veckan på ett 
skolbibliotek för en låg- och mellanstadieskola och har på sitt folkbibliotek särskilt 
ansvar för barnlitteraturen upp till tio års ålder. 
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Licinius Crassus har arbetat som bibliotekarie sexton år och är speciellt ansvarig för den 
lokalhistoriska avdelningen och för släktforskningen på biblioteket där hon arbetar. 
Hennes kommun består av c:a 30 000 invånare. Hon har tidigare arbetat på ett 
gymnasiebibliotek i kommunen. 
 

8 RESULTAT: NORMATIVT 

Klagomål underifrån 
Litteratur kan upplevas som kontroversiellt av många anledningar. Det vanligaste 
klagomålet samtliga bibliotekarier upplevt om enskilda verk är att det var dåligt. Det är 
inte helt ovanligt att enskilda ”stamkunder” lämnar tillbaka böckerna samtidigt som de 
tar en liten pratstund med bibliotekarien (Pompejus Magnus påpekade detta i synnerhet) 
och då passar på att nämna vad de tyckte om det de läst. Pompejus Magnus nämnde 
dock att det minst lika ofta kommer positiva reaktioner på böckerna som negativa i 
sådana situationer. De som oftast kommer med dessa kommentarer är äldre än 
genomsnittsbesökaren och är inte sällan i pensionsåldern eller ännu äldre. Pompejus 
Magnus kan inte påminna sig mer än i något undantagsfall att hon hamnat i ett sådant 
referenssamtal med en ungdom eller ett barn. Detta kan dock ett flertal av de andra 
bibliotekarierna göra, särskilt de som arbetar med barn och ungdom. 
 

Klagomål från andra än målgruppen 
Att böcker inte håller verkshöjd och god litterär kvalitet kan vara ett problem, men vad 
som läggs i de orden är väldigt skilt från person till person. Vad som däremot är ett 
återkommande fenomen hos flera av bibliotekarierna, särskilt hos Marcus Antonius och 
Gaius Octavius, är föräldrar som klagar på böcker deras barn har fått låna. Detta känner 
alla bibliotekarier igen, men i olika magnitud. Gaius Octavius tror hon är mer utsatt än 
andra eftersom hon är barnbibliotekarie, men hon har inte upplevt att svåra användare 
har bollats vidare till henne av kollegor. De ämnen hon oftast har fått klagomål på är 
litteratur som innehåller mycket under bältet-humor och kiss och bajs. 
 
 ”/.../sånt som är äckligt är ju lite kul. Barn tycker sånt är jättekul i vissa åldrar 
 oavsett vad föräldrarna säger.” 
 
Klagomål på barn- och ungdomslitteratur upplever samtliga av de intervjuade är mer 
vanligt förekommande än klagomål på vuxenlitteratur. Både skönlitteratur och 
facklitteratur för barn verkar vara överrepresenterat i förhållande till vuxenavdelningens 
motsvarigheter. Det har hänt att föräldrar har nämnt det som olämpligt att deras barn 
lånat böcker om puberteten när barnen är mindre än så. Ett exempel Marcus Antonius 
kom med var en bok publicerad av Kamratposten som handlade om Kropp och Knopp 
som ett lågstadiebarn lånat till ett skolarbete, men som visade sig vara riktad till 
högstadieelever. Då var den klagande föräldern inte arg eller aggressiv, men uttryckte att 
det inte var passande att låna ut sådant till för små barn. Det ledde till en konstruktiv 
diskussion om hylluppställning istället för en aggressiv konfrontation som kunde varit 
fallet. Detta stämmer överens med det Björk & Örnberg kommit fram till i sin 
undersökning för tre år sedan. Föräldrar upplever att barnen behöver skyddas från ”fel” 
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litteratur. 
 

ALA:s lista 
Vid förfrågan om titlarna på ALA:s lista hade skapat kontrovers hade ingen av 
bibliotekarierna något minne av det. Att några av dem inte är utgivna på svenska kan 
förstås vara en anledning – men några av dem är populära och vissa (Hungerspelen-
triologin) synnerligen eftersökta. Att just Hungerspelen är så eftersökta hänger 
antagligen samman med filmatiseringens premiär som låg i närheten av intervjuerna. 
Böckerna uppfattas alltså inte som kontroversiella av biblioteksanvändare, eller 
åtminstone inte kontroversiella nog att klaga på. De intervjuade bibliotekarierna 
uppfattade heller inte böckerna som kontroversiella ur ett yrkesrollsperspektiv eller på 
ett personligt plan. 

 

Enligt Marcus Antonius har dock en lärare på högstadiet där hon även arbetar som 
skolbibliotekarieuttryckt sig i nedsättande ordalag om Hungerspelens kvalitet, men inte 
i form av krav på att böckerna ska plockas bort från hyllorna. Det verkade mer som om 
det var synd att lågkvalitetsböcker var det barnen läste när det fanns så mycket annat att 
tillgå. Att anklaga specifika verk eller specifika författare för att hålla låg litterär kvalitet 
är inte ett ovanligt klagomål även på folkbiblioteken, som tidigare nämnts. 

 

Titlar som ansetts kontroversiella på hemmaplan 
Enskilda titlar som uppfattas som kontroversiella har samtliga intervjuade bibliotekarier 
svårt att erinra sig. Det har varit några som uppfattats som olämpliga, särskilt i händerna 
på för unga barn. Ett exempel från Julius Caesar är Katten och Djävulen av James 
Joyce. Den hamnade i händerna på ett barn vars föräldrar är starkt troende pingstvänner. 
Den återlämnades av barnets pappa med motiveringen att ”det här nog inte var så 
lämpligt”. Aggression uppstod dock inte, ej heller diskussion utan boken återlämnades 
utan vidare kommentarer. Barnet hade själv lånat boken via självbetjäningsstationen på 
biblioteket. 

 

Aemilius Laepidus tycker inte att det ska finnas begränsningar i urvalet, men förstår de 
som tycker det är obekvämt att det finns böcker som kan ses som kontroversiella på 
biblioteket. Hennes biblioteks medieplan förespråkar vederhäftighet hos litteraturen, 
men trots detta har de erbjudit något som kan ses som väldigt kontroversiellt. 
 
 ”Vi har köpt in Mein Kampf tre-fyra gånger, men den blev stulen varje gång så 
 till slut lade vi av. […] Det var inte mycket snack om vi skulle köpa in den igen 
 eller inte. Man måste ju få läsa den, det är allmänintresse, men till slut blev det 
 för mycket pengar helt enkelt.” 
 
Även om Mein Kampf är en extremt kontroversiell bok anser dock hon och hennes 
bibliotek att det är en bok med en tydlig avsändare och att det är viktigt att personer har 
möjlighet att gå till originalkällan för att se hur ideologin började. Detta är snarast en 
tanke om att boken ingår i vår historia och därför bör vara en del av bibliotekets utbud 
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på samma sätt som böcker om förintelsen. 
 

Ett återkommande tema hos de båda barnbibliotekarierna Gaius Octavius och Marcus 
Antonius är att både föräldrar (på folkbiblioteket) och lärare (på skolorna) ställer sig 
skeptiska till antologier med roliga historier. De främsta exemplen på sådant som inte 
uppskattats av de vuxna är de böcker med Bellmanhistorier som illustrerats av Johan 
Wanloo. Då de innehåller många kiss-och-bajs-skämt uppfattas de lätt som osmakliga 
och opassande för barn av den ämnade åldersgruppen, 6-12 år. 

Efterfrågan som styrmedel 
Tillgång och efterfrågan är två viktiga begrepp inom konsumtionssektorerna av 
samhället. Samtliga av de intervjuade bibliotekarierna har nämnt att deras bibliotek har 
mål från kommunen att öka utlånen. De flesta har som ett led i detta valt att 
omstrukturera inköpsbudgeten så att en större post ligger disponibel till användarförslag 
än de skulle önska och att de därför inte har möjlighet att göra alla inköp de själva 
önskar. Tillgången av litteratur på biblioteken styrs av biblioteksanvändarnas 
efterfrågan. 
 
Att på detta sätt strukturera bibliotekets urval efter användarnas önskemål snarare än 
bibliotekariernas expertis sågs olika av de intervjuade. Även om alla var starkt skeptiska 
till att enbart använda efterfrågan som inköpsstyrmedel var det en gråskala i hur 
prioriteringen skulle ske. Det märktes tydligt att de som var yngre (Marcus Antonius 
och Gaius Octavius) öppnare sinne för att låta användarna styra. De ansåg att biblioteket 
visserligen erbjuder mer litteratur än folk vet om, men att det ofta är litteratur 
användarna vet om som får dem att gå dit från första början. Problematiskt ansåg dock 
även de att det var. I bibliotekarieprofessionen ligger någonstans en 
folkbildningsmentalitet, en känsla av att man skall ge biblioteksbesökarna det de inte 
visste att de ville ha. Detta perspektiv kan verka förmyndarmässigt, men som en av de 
intervjuade (Licinius Crassus) jämförde med ett expertutlåtande man kan få av en kock: 
 
 ”Det är ju ingen som ifrågasätter en kock i matlagningsfrågor /.../ Bibliotekarier 
 har ju lite samma perspektiv fast på det här [litteratur].” 
 

Urval och urvalsbegränsning 
Ett annat sätt att se det är att biblioteket via denna inköpsstrategi fördjupar ett redan 
specifikt intresse hos en av bibliotekets besöksgrupper. Om biblioteket ser att utlånen 
går mycket bra för till exempel Qcaa-hyllorna (matlagning) menar flera av de 
intervjuade att de känner viss press på sig att köpa fler liknande böcker för att öka 
utlånen. De som ställde sig emot detta ansåg att man inte kan låta utlånestatistiken styra 
helt, utan att det är ett tecken på att man redan har ett gott utbud inom sektorn och borde 
fortsätta öka bredden på bibliotekets utbud, eller skylta mer på de sektioner som inte har 
lika höga utlån. Licinius Crassus uttrycker oro över att detta kan leda till mindre bredd 
på biblioteket då man inte längre fokuserar på att erbjuda lite av allt, utan mycket om 
populära ämnen. Urvalsprocessen är en komplicerad procedur och varje val av verk 
resulterar i bortval av andra verk. Om användarna sätts i centrum och bibliotekariernas 
tankar (som ingår i deras yrkesroll) prioriteras ned sker en urvalsbegränsning. 
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Organisationer som vill påverka utbudet 
En stor skillnad på hur urvalsbegränsning går till i USA och Sverige är att det i USA 
finns starka fristående organisationer som arbetar aktivt med att försöka plocka bort och 
förbjuda böcker på bibliotek. Om liknande organisationer förekommer i Sverige har inte 
mina intervjuade bibliotekarier sett till dem. Om det beror på att dylika organisationer 
inte existerar eller om de gör mindre väsen av sig får stå osagt. 
 
Ingen av de intervjuade har fått påtryckningar från organisationer gällande 
urvalsbegränsning. Däremot har flera av dem, närmare bestämt alla utom en, varit med 
om det motsatta, alltså att organisationer med en tydlig agenda har skänkt stora mängder 
böcker till biblioteket. Alla har nämnt att scientologerna har donerat böcker om sig 
själva utan att biblioteket har bett om det. Kulturrådet skänker även de böcker, men inte 
i samma omfattning. Även mindre organisationer (Licinius Crassus nämnde Föreningen 
för Västgötalitteratur och Skara Stiftshistoriska Sällskap) skänker böcker då och då. 
 
Att en religiös sammanslutning skänker böcker på detta sätt upplevdes av 
bibliotekarierna som problematiskt. Julius Caesar upplevde inte att böckerna var 
neutrala, trots att hon inte läst dem. 
 
 ”/.../[Bibliotekarierna] förstod ju att det fanns en baktanke med att ge oss 
 böckerna, att de ville rekrytera folk helt enkelt.” 
 
Julius Caesar tog beslutet i samråd med sina kollegor att inte ställa upp böckerna eller 
ens föra in dem i systemet. Böckerna skickades tillbaka till avsändaren. Hon anser att 
biblioteket skall vara neutralt och att det ska agera frizon från politiska eller religiösa 
agendor. Hon tror hon skulle reagera likadant om det kom någon annan religiös 
sammanslutning och skänkte böcker eller ville bedriva verksamhet i bibliotekets lokaler 
under öppettid. 
 
 ”Om de skall vara med skall ju alla få vara med. Det får ju inte var någon 
 särbehandling. Det går ju inte att bara ha dit /.../ pingstvänner och inga andra 
 heller. Fler alternativ, annars får det vara.” 
 
Just den attityd Julius Caesar verkar vara den som är allmänt giltig när det kommer till 
politiska organisationer. Partier är välkomna på biblioteket när det är valkampanjer och 
tydligt utmärkt att de kommer från ett specifikt parti. Samtliga bibliotekarier har dock 
svårt att minnas något tillfälle när politiker har kommit till biblioteken för att bedriva 
rekrytering eller debatt utom när det är just valår. Det skulle kunna vara någon gång att 
en presskonferens har hållts på biblioteket, men då har politikerna varit där i egenskap 
av folkvalda som vill meddela något, inte i kampanjsyfte. 
 

Film och musik 
Musik är inte i fokus på något av biblioteken. Ingen av de intervjuade bibliotekariernas 
bibliotek köper in musik annat än på direkt efterfrågan som för övrigt inte är så stor. 
CD-böcker går betydligt bättre än CD-musik på biblioteken. Bibliotekarierna har inte 
heller några erfarenheter av att musik har ifrågasatts. Julius Caesar poängterade dock att 
det är en mycket liten del av bibliotekets utbud och att det är väldigt få som lånar musik 
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i största allmänhet. 

 

Filmutbudet befinner sig i en liknande situation. Det finns visserligen betydligt fler 
filmer än musik-CD att tillgå på samtliga bibliotek, men det är inte heller här någon 
kontrovers kring innehållet. Ingen av bibliotekarierna kan påminna sig om någon debatt 
eller aggression som uppkommit vad gäller bibliotekens filmutbud som kan liknas vid 
videovåldsdebatten på åttiotalet. Pompejus Magnus menade att det känns mer allmänt 
accepterat med film på biblioteken idag. Det hon minns från när de började köpa in 
videokassetter var att kritiken snarare kom sig av att de gjorde det snarare än vad de 
köpte in. Enligt henne har det dock också att det aldrig har varit många som efterfrågar 
filmer att köpa in, även om den film som finns lånas ut någorlunda frekvent. 

 

Gaius Octavius menar att mycket av filmen på hennes bibliotek köps in till föräldrar 
som efterfrågar bra film till sina barn. I övrigt verkar det inte finnas mycket efterfrågan. 
De undviker att köpa in actionfilm och skräckfilm och sådant de tror är för smalt för att 
intressera många människor såsom dokumentärer. Anledningen till att de inte köper in 
action och skräck trots att de köper in böcker som behandlar samma teman anser hon 
främst vara ekonomisk, men även kvalitetstänkandet finns där. Eftersom efterfrågan på 
hennes mest handlar om barnfilm är det som får prioritet – med en tanke om att de ska 
köpa in sånt som inte finns på andra ställen i andra hand. 

 

Gemensamma drag och framträdande mönster 
Det går att se ett mönster i de intervjuades samlade erfarenhet av kontakt med 
användarna. Det finns inga aktiva föreningar eller intressegrupper på samma sätt som i 
USA (CCV, FFL, etc.) som kräver censur och bortplockning av verk. Den interaktion 
som förekommer mellan bibliotekarier och kritiker av bibliotekets utbud sker på en 
personlig basis och inte som en organisation gentemot en institution. Samtalsklimatet 
verkar heller inte vara lika aggressivt om man jämför med USA enligt Svensson. 
 
Det verkar också vara komplicerat med utlån till barn i enlighet med vad Björk & 
Örnberg beskriver. Det är snarare vårdnadshavare och föräldrar som kommer med 
klagomålen än de som faktiskt konsumerar litteraturen – en tanke kring det kan vara att 
föräldrar gärna skyddar sina barn mer än barnen anser att de behöver bli skyddade. 
 
De som kritiserar och ifrågasätter utbudet verkar också vara mer intresserade av en 
generell genrebaserad kritik snarare än att vissa titlar skall vara problematiska. Även om 
klagomål på enskilda verk har förekommit är det inte baserat på att författaren eller 
titeln är kontroversiell, utan snarare innehållet. Att föräldrar klagar på just böcker 
barnen tycker är roliga, snarare än böcker de tycker är spännande eller intressanta kan 
bero på att vuxna inte har samma smak eller känsla för humor som barn. Vissa saker 
som i barnaåren är humor är för vuxna helt enkelt barnsligt. Att bibliotekarierna ändå 
försvarar inköpen tyder på något som Eriksson nämnde: 
 
 ”... det finns en risk att man köper in böcker som inte intresserar barnen om 
 vuxenestetiska krav får ha allt för stort inflytande och att barn och vuxna kan ha 
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 olika smak, till exempel i fråga om humor.” 33 
 
Med andra ord är det bäst att lita på barnen när det gäller barnlitteratur. 
 
Fahlcrantz undersökning av bibliotekschefer visar att majoriteten av bibliotekscheferna 
är neutrala eller svagt positiva till efterfrågan som inköpskriterium. 34  Detta verkar 
överensstämma med vad bibliotekarierna tycker nu. 
 

Vuxenlitteratur och barnlitteratur 
De vanligaste kommentarerna om böcker som riktar sig till vuxna läsare är baserade på 
böckernas kvalitet och inte böckerna i sig. Enligt Pompejus Magnus är det oftast 
deckare (ingen särskild författare) som kommenteras i dessa sammanhang. Konkreta 
exempel på kontroversiella fackböcker förutom Den motvillige Monarken är svårt att 
hitta. 

 

Det finns många böcker som blir omskrivna i pressen och då och då föremål för en 
större debatt. Bibliotekarierna som intervjuats har inte fler exempel där det har blivit 
debatt interbiblioteksmässigt om specifika titlar. Kalle med klänning av Anette 
Skåhlberg eller Kivi och monsterhund av Jesper Lundqvist och Bettina Johansson 
skapade båda debatt i media och inom bloggosfären i samband med att de släpptes, men 
samtliga bibliotekariers bibliotek har valt att köpa in dem utan att det blev en märkbart 
längre debatt i inköpsstadiet än vad gäller andra titlar. Detta trots att de är väl medvetna 
om att barnlitteraturen oftare får kritik (om än från vuxna) än andra genrer. Endast 
Pompejus Magnus mindes en något längre diskussion om Kivi och monsterhund men 
debatten i media sågs inte som ett argument mot inköp utan snarare tvärtom. 

 

Urvalsbegränsning i inköpsstadiet 
När det gäller inköpsregler och policys för detta har ingen av de intervjuade 
bibliotekariernas bibliotek någon nedskriven eller uttalad inköpspolicy. Alla är ålagda 
från kommunens håll att öka utlånen, men i övrigt finns inga direktiv. Det finns på några 
bibliotek en medieplan eller biblioteksplan som ger en grund att stå på, men de 
behandlar i första hand större frågor såsom bredd i utbudet och att facklitteraturen ska 
vara korrekt. 

 
Gaius Octavius menar att inköp för barn kräver mer eftertanke, särskilt när det gäller 
äldre barn. Hon anser att hon har svårt att på förhand avgöra om böcker om känsliga 
ämnen, såsom religion och politik är opartiska och bra för barnen innan de finns i 
handen och därmed redan är inköpta. Här spelar BTJ-katalogen en stor roll för henne, 
även om hon har blivit ”lurad” några gånger av recensionerna där och köpt in böcker 
som visat sig partiska. Hon upplever att det finns en konsensus i folkbiblioteket och i 

                                                 
33Erkisson, Gerd. (2005) Att välja och välja bort – En kvalitativ studie av hur barnbibliotekarier 

motiverar sina inköp av barn- och ungdomslitteratur Borås: Högskolan i Borås, sid 57 
34Fahlcrantz sid 84 
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samhället i allmänhet att det är viktigt att hålla litteratur som involverar sex borta från 
barn upp till och med puberteten. Däremot är det inga problem med mord, blod eller 
liknande, vilket gör att det inte är något problem att köpa in deckare för barn. 

 

En bok Marcus Antonius minns blev diskussionsobjekt och sedan inte inköpt var Addad 
på nätet av Katia Wagner. Det är en bok om Alexandramannen som riktar sig till 
ungdomar och detta sågs som för kontroversiellt av hennes bibliotek, även om Marcus 
Antonius själv tyckte det var relevant med en bok som lärde barnen om farorna med 
internet. 

 

Litteratur 
Läsning verkar ses med mer blida ögon än annan informationskonsumtion av 
bibliotekarierna. Detta är inte förvånande då böcker trots allt är bibliotekets huvudsyfte 
sedan länge. Att de titlar som kritiseras i USA inte kritiseras här kan bero på många 
anledningar, men det beror troligen på olika värdegrund mellan länderna. I USA är det 
till exempel mer kontroversiellt att diskutera sex och sexualitet, vilket Svensson 
påpekar. Hon reflekterar också över värdegrundstanken och menar att 

 ”... även om vissa kan se en bok som kontroversiell eller ”obscen” så är den 
 inte det för alla”. 35 

Några av böckerna på listan diskuterar just sex och sexualitet på ett sätt som inte ses 
som lika kontroversiellt i Sverige, även om böckerna riktar sig till ungdomar. Detta 
avspeglar sig i klimatet mellan bibliotekarie och användare i frågan, då det inte verkar 
vara lika hetsigt tonläge i debatten som i USA. De intervjuade bibliotekarierna har inte 
några minnen av användare som varit upprörda över böckers närvaro på biblioteket, 
men i USA finns det nog av sådana känslor att formella intressegrupper bildas. 

 

Ingen av bibliotekarierna kan påminna sig att de någon gång har plockat ner en bok från 
hyllorna för att klagomål har kommit från användare. Det verkar som om en viss 
yrkesstolthet finns bland bibliotekarierna och att det däri ingår att vara den som 
bestämmer över bibliotekets utbud. Att agera bibliotekets ansikte användarna behöver 
inte alltid vara positivt, men att kunna stå upp för de beslut som fattats och de inköp 
som genomförts är något alla de intervjuade menar att de känner att de både måste göra 
och vågar göra. 

 

9 RESULTAT: REGULATIVT 

Styrmedel ovanifrån 
Ingen av de intervjuade bibliotekarierna kan påminna sig att folkbiblioteket någon gång 
har fått problem med kommunchefer eller bibliotekets huvudmän i fråga om utbudet av 
litteratur. Samtliga bibliotekarier nämner dock att de har påverkats av kommunens 
politiska styrning i form av att alla har fått i uppgift att öka utlånen. Endast Licinius 
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Crassus bibliotek har även fått i uppdrag att öka besöken. Att kulturnämnden i 
kommunen går ger ekonomiska direktiv till biblioteket på detta sätt leder till 
problematik enligt Pompejus Magnus. Resultatet har blivit att det köps in mindre 
litteratur i allmänhet och mindre smal litteratur i synnerhet. När det finns något att 
bevisa blir det enligt henne en lätt tryckt stämning på inköpsmöten och den allmänna 
inställningen blir att vänta på efterfrågan vid osäkerhet om inköp. Detta ser hon också 
som negativt då hon menar att biblioteket ska kunna ge läsarna det de inte visste att de 
ville ha. Att bara leverera det användarna faktiskt efterfrågar motarbetar den tanken. 
 
Samtliga intervjuade uppger att de ibland ser det som problematiskt att de måste öka 
utlånen. Detta kan enligt de intervjuade skapa kortsiktiga strategier där man hellre satsar 
på säkra kort, till exempel deckare. Det är också mycket populärt med lokalanknutna 
verk enligt Licinius Crassus, vilket gjort att det är lätt att köpa in sådana verk till hennes 
bibliotek.   
 
Kortsiktigheten uppleves särskilt problematisk av Julius Caesar vad gäller dyrare inköp 
såsom film eller ”lättförstörda” dito såsom ljudböcker. Då det här handlar om flera 
hundra kronor per film och dessutom betydligt lättare för låntagarna att göra nyinköp 
nödvändigt (repad DVD, inte alla CD-skivor tillbaka, etc.) är det ännu viktigare att det 
är litteratur som går åt. Då Julius Caesars kommun är i en icke önskvärd ekonomisk 
situation upplever hon att det finns risk att biblioteket kommer få minskade anslag om 
de inte gör skäl för pengarna. Hon hade gärna köpt in fler dokumentärer eller tv-serier, 
men det vågar hon inte med tanke på ekonomin. 
 
 ”Vi är hårt pressade i hela kommunen. Vi har ju inte ens råd att ta in 
 sommarvikarier för att täcka semestrarna så det är lite svårt att ta risker.” 
 
Detta upplever dock inte de andra bibliotekarierna, även om de känner en viss press på 
sig vad gäller att kunna försvara inköp ekonomiskt. Ingen upplever dock att deras 
kommun är i samma utsatta situation som Julius Caesars. Den gemensamma nämnaren 
för alla verkar vara en viss ekonomisk medvetenhet om att biblioteket måste ”göra skäl” 
för sina pengar genom att öka utlånen, annars finns det risk att budgeten skärs i till nästa 
gång. Även om styrningen från kommunen inte är detaljerad ger den ändå en reell 
påverkan på bibliotekets vardag. 
 
Att de inte fått uppdraget att öka biblioteksbesöken på samma sätt som utlånen ses lite 
olika. Det märks att de yngre (Gaius Octavius och Marcus Antonius) gärna hade sett det 
som ännu ett mål i direktiven istället för att fokusera på utlån. De menar att de ofta ser 
ungdomar som kommer och spenderar tid på biblioteket utan att låna med sig saker 
hem, ett mönster som de andra bibliotekarierna instämmer i att de ser, men inte 
poängterar i lika hög grad. Att biblioteken har i uppgift att ta hand om de som kommer 
till biblioteket för att läsa och inte bara låna med sig hem är alla bibliotekarier överens 
om. Marcus Antonius ser det som ett problem eftersom man oftast sitter och läser vissa 
saker här, men inte lånar med sig det hem. Hon ser till exempel ofta personer läsa 
seriealbum (Valhall, Tintin, etc.) på plats, men finner dem sällan utlånade. Hon tror 
också att det skulle resultera i mindre inköp av den typen av litteratur om det blev 
mindre ekonomi för biblioteket. 
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Direkt påverkan från ovan 
Den enda av bibliotekarierna som kan erinra sig någon form av direkt påverkan 
ovanifrån Aemilius Laepidus. Hennes bibliotek arbetar ofta med olika utställningar av 
lokala konstnärer, men även vetenskapliga utställningar om sådant som kan vara av 
lokalt intresse. För några år sedan hade de en utställning om elöverkänslighet som var 
populär. Utställningen var igång i två veckor, men en av de sista dagarna kom en av 
kommunens politiker in till biblioteket och uppträdde mycket aggressivt gentemot 
bibliotekarierna. 
 
 ”Det var väldigt tydligt att vi inte borde ha gjort det här och att det var bara 
 trams och inte värt något att prata om det. Vi borde ta bort det direkt.” 
 
Elöverkänslighet är ett kontroversiellt ämne och ett fält där åsikter går isär, både bland 
olika grupper av offer och bland olika grupper av forskare. Men oavsett vad det handlar 
om för ämne är detta ett försök att motverka en del av folkbibliotekariekårens 
arbetsuppgifter. I UNESCO:s folkbiblioteksmanifest listas 12 punkter om hur 
folkbiblioteket bör arbeta. Denna utställning skulle kunna hamna under både punkt 5 
(Främja /.../ insikt om vetenskaplig forskning och utveckling) och punkt 9 (Garantera 
medborgarna tillgång till alla slag av samhällsinformation).36 
 
Även om Aemelius Laepidus och hennes kollegor upplevde situationen som synnerligen 
obehaglig stod de på sig och hänvisade till allmänintresset. Det hade tidigare varit uppe 
ett flertal insändare om ämnet i lokalpressen och ämnet upplevdes av bibliotekarierna 
inte som så kontroversiellt som kommunalpolitikern tydligen gjorde. Utställningen 
behölls tills den skulle plockats ner ändå. 
 
Ingen av de andra bibliotekarierna kan påminna sig om en liknande situation, men 
menar också att de heller inte har genomfört några evenemang som kan ses som 
kontroversiella på det sättet. Att kommunchefer eller kommunalpolitiker agerar negativt 
mot bibliotekets utbud och vill plocka bort enskilda verk eller ifrågasätter inköp av 
desamma har ingen varit med om. 
 

Statistikproduktion 
Att framkalla statistik för biblioteket är komplicerat på många plan, förutom de rena 
utlånestatistiska siffror man får av bibliotekssystemen. Majoriteten av de intervjuade 
bibliotekarierna anser att detta borde kompletteras av besöksstatistik. 
 
Utlånestatistiken är ett trubbigt medel för hur läsning sker. Böcker kan lånas ut till 
personer som inte läser dem, lånar dem vidare till familjemedlemmar eller helt enkelt 
inte tar till sig det som står i dem. Är därför utlånesiffror ett bra medel för att styra 
bibliotekens ekonomiska framtid? 
 
Här skiljer sig mina informanter tydligt åt från hur Erikssons svarade 2005. Fem av 
hennes sex informanter kände inte att statistiken spelade någon roll för urvalet, medan 
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den sjätte kände att den spelade en ganska stor roll.37 Mina informanter är samtliga 
styrda av ett direkt direktiv om att öka utlånen. Frågan är om detta är något som ligger i 
tiden och samhällsandan just nu i och med finanskrisen, eller om det är skillnad mellan 
hennes informanter och mina. 
 

10 RESULTAT: KOGNITIVT 

Bibliotekarier emellan 
Mellan de olika arbetsplatserna fanns det olika sätt att generera inköp. Hos Julius 
Caesar och Aemilius Laepidus var det en mycket demokratisk process. Hela 
arbetsstyrkan träffades en gång i veckan och diskuterade förprickningar i BTJ-katalogen 
och inköpsförslag från användare. På de andra biblioteken var det mer en enskild 
process där man visserligen diskuterade saker ihop, men det i slutändan var den som 
hade specifikt ansvarsområde som genomförde de faktiska inköpen. Licinius Crassus 
anmärkte att hon genomförde sina inköp i samråd med bibliotekschefen, men i övrigt 
helt på fri hand och hon menar att det beror på att hennes eget stora intresse för sitt 
ansvarsområde (lokalhistoria) har gett henne en stor kompetens på området vilket i sin 
tur leder till ett stort förtroende från kollegor. 
 
Samverkan mellan bibliotek sker i olika grad på de olika biblioteken. Västra 
Götalandsregionen har delat in de olika kommunernas bibliotek i kluster och tilldelar 
därigenom extra medel för bibliotekens inköp. Varje kluster består av ett fåtal 
kommuner (4-6 st.) och inom klustren samarbetar biblioteken bland annat genom 
gemensamma kataloger. Samtliga bibliotekschefer inom Skaraborgsdelen av regionen 
samlas fyra gånger om året för att diskutera mer övergripande frågor om inköp och 
annat som berör bibliotekens verksamhet. 
 
För Julius Caesars kluster finns en gemensam inköpspolicy som dock bara omfattar den 
specifika potten pengar som kommer från Västra Götalandsregionen. 
 
 ”Om den aktuella titeln är en sådan, som vi normalt sett skulle ha fjärrlånat 
 eller som vi bedömer att någon annan medlem i gruppen skulle kunna ha nytta 
 av köper vi in den för de regionala mediapengarna.” 
 
Enligt denna policy är det alltså inte omöjligt att biblioteken indirekt gör inköp åt 
varandra beroende på vad de tror de andra skulle kunna efterfråga i framtiden. Detta 
skulle alltså kunna ses som en möjlighet att kontra den efterfrågansoro som bland annat 
Julius Caesar känner. Samarbetet ses också som något positivt av både Julius Caesars 
och Aemilius Laepidus. Deras bibliotek ingår för övrigt i samma kluster. Båda två 
nämner att det sker telefonsamtal och mejlkommunikation när de har frågor om inköp. 
Oftast handlar det om smal litteratur, mestadels facklitteratur och i synnerhet 
kurslitteratur, men även om diskussioner om enskilda verk. 
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I slutändan 
Rent praktiskt mynnar detta samarbete även ut i informella samtal mellan biblioteken. 
Det händer att diskussioner via mejl även berör litteratur som kanske ska köpas in och 
att det ibland landar i personliga åsikter som dryftas om enskilda verk. Ibland rör det sig 
också om professionella åsikter om litteratur, men detta sker sällan då det oftast är 
kvicka besked som ska ges till biblioteksanvändare och det anses som dålig sed att låta 
dessa vänta för länge. 
 
Diskussioner uppkommer dock då och då. Aemelius Laepidus bibliotek valde till 
exempel att inte köpa in Den motvillige monarken av Thomas Sjöberg, m.fl. 
 
 ”... men det var ju så mycket snack om [Den motvillige monarken] /.../ om det 
 var förtal eller inte eller om det var sant eller om det bara var sensationen de 
 ville åt.  ” 

Enligt bibliotekets medieplan skall tre faktorer vara viktiga vid inköp varav 
vederhäftighet var anledningen till att de valde att inte köpa in boken. Då bokens 
främsta kritik i media varit att sanningshalten inte nått önskad nivå var det svårt att 
motivera inköp, i synnerhet då det redan finns ett antal biografier om kungen och 
kungafamiljen på biblioteket. 

 

Julius Caesars bibliotekariekår valde däremot att köpa in den direkt den fanns 
tillgänglig, då de nämnt att det ofta blir bra utlånestatistik på böcker som omnämns i 
pressen oavsett vad där står (det finns ju som bekant inget som heter dålig publicitet). 
Detta skedde dock inte utan en lång diskussion på det egna biblioteket dock då de visste 
att Aemilius Laepidius bibliotek hade fattat rakt motsatt beslut. Huruvida det var förtal 
var en av de stora diskussionspunkterna och i slutändan landade det att det ålåg 
biblioteksanvändarna själva att avgöra huruvida sanningshalten var hög, låg eller 
däremellan. Det var inte bibliotekariernas sak att förvägra biblioteksanvändarna 
möjligheten att bilda sig en egen uppfattning om boken. Julius Caesars bibliotek saknar 
en formell inköpspolicy att luta sig på för detta beslut. Den enda policy som finns är den 
som gäller i samarbetet. 

 

Det finns även en parallell till bibliotekariernas interna diskussioner om inköp och 
bortplockningar på skolbiblioteken mellan skolbibliotekarier och lärare. Det är mer 
vanligt att Gaius Octavius och Marcus Antonius mer påtryckningar från kollegorna 
(lärarna i detta fall) på deras skolbibliotek än på folkbiblioteket. Kritiken där skiljer sig 
mycket från den som kommer på folkbiblioteket då den framför allt är generell. Båda 
två upplever att de blir ifrågasatta när de köper in skönlitteratur. Svensklärare använder 
sig av litteratur i undervisningen, men de har för det mesta en ganska styrd tanke om 
vad de skall erbjuda sina elever. Att uppmuntra elevers läsning är ett argument lärarna 
förstår, men som Gaius Octavius sade: 
 
 ”Nu gäller det att få barnen att läsa överhuvudtaget och inte [i första hand] 
 läsa bra saker och det är inte lärarna med på tror jag /.../” 
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Elektronisk media 
Samtliga bibliotek har ett utbud som består av mer än bara böcker. Det finns film, CD, 
TV- och datorspel38 och mer traditionella saker såsom tidsskrifter och på vissa håll 
konstutställningar. Julius Caesars bibliotek har till exempel upplåtit sin entré till en 
konstutställning från det lokala högstadiet. Att ställa ut konst på biblioteket verkar vara 
en företeelse för lokala konstnärer och skolbarn, då inget av bibliotekariernas bibliotek 
har köpt in konst eller tagit emot en utställning från annat än lokala konstnärer. De 
utställningar skolorna genomfört har samtliga varit temporära. 

 
Förhållandet för konst och litteratur står i skarp kontrast till förhållandet för TV-spel. 
Samtliga bibliotek har köpt in TV-spel i olika mängd, men samtliga har också ett antal 
exkluderande kriterier för inköp av dessa. Julius Caesars bibliotek köper inte in några 
TV-spel med åldersgräns över 16 år och lånar inte ut till någon under 16. Inget av 
biblioteken köper in spel som har överdrivna våldsinslag, t.ex. GTA eller Modern 
Warfare. Marcus Antonius bibliotek köper endast i undantagsfall in annat än sportspel 
eller spel med målgruppen 6-12. Ingen har dock en skriftlig policy på området att 
hänvisa till. 

 

Här går också en skiljelinje mellan den yngre generationen (Marcus Antonius och Gaius 
Octavius) och de övriga. Ingen ser denna urvalsbegränsning som självcensur men de 
yngre verkar mer kluvna till situationen än de äldre. Det verkar som om de yngre hellre 
hade haft ett friare inköp, men ändå inte riktigt känner att de kan ställa sig bakom en 
helt fri inköpslinje. Gaius Octavius: 

 ”Alltså... Många av dem [spelen] är inte okej. Det är ju bara krig och våld och 
 sånt. GTA är ju bara våldsromantik rakt igenom till exempel. Jag har svårt att 
 försvara sådana inköp ens för mig själv.” 

Gaius Octavius tycker dock att den strikta inköpspolicyn borde luckras upp eftersom 
många spel hon tycker borde tillhandahållas inte köps in och hon menar att det är 
skillnad på våld och våld. Äventyrliga fantasyspel för unga vuxna och barn (t.ex. The 
Legend of Zelda-serien) borde till exempel kunna köpas in då de inte glorifierar våld på 
samma sätt som exempelvis GTA eller Modern Warfare. Våldsinslag kan enligt henne få 
finnas, bara det inte behandlas som något positivt. 

Starkare inköpsprinciper 
Biblioteken verkar ha starkare inköpsprinciper vad gäller elektronisk media än tryckt. 
På de intervjuade bibliotekarierna verkar det som om TV-spel är det som starkast 
kontrolleras vid inköpsprocessen – i stark kontrast till bibliotekariernas yrkesetik och 
tanken om fri tillgång till information. Varför just TV-spel ses som särskilt komplicerat 
kan ses ur ett generationsperspektiv. De som i stor grad sätter normerna för det som är 
socialt accepterat i samhället är de äldre generationerna vilket leder till att den 
normativa omvärlden ser med skeptiska ögon på ungdomens nöjen. Då TV-spel 
fortfarande är en ungdomens syssla, är det inte konstigt att bibliotekarierna ser det som 
en förpliktelse gentemot den normativa pelaren att begränsa något som inte riktigt 
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accepteras till fullo. Jag finner detta vara det starkaste exemplet på urvalsbegränsning 
jag hittat i min undersökning. 

 
Film verkar inte vara lika kontroversiellt men har å andra sidan haft längre tid på sig att 
accepteras av samhället. Statens filmcensur har trots allt varit aktiva under lång tid, men 
inte klippt i en enda film sedan Martin Scorseses Casino 1995.39 Detta innebär att 
biblioteken inte längre har samma ovanifrånperspektiv att förhålla sig till. Även om 
statens påverkan varit indirekt har det ändå lagt ribban på vad som anses moraliskt 
acceptabelt. Denna inställning kan vara anledningen till att Gaius Octavius bibliotek 
nedprioriterar action- och skräckfilm. 

Bibliotekariernas direkta perspektiv 
Av de sex intervjuade bibliotekarierna var det fyra som svarade att de ansåg 
bibliotekariekollegorna hade påverkan på hur de skötte inköp. Då inköpsmodellen såg 
annorlunda ut på de olika biblioteken är det nyttigt att särskilja bibliotekarierna åt. 
 
Licinius Crassus var den enda som sade att hon inte kände vare sig något speciellt 
ansvar gentemot, eller behövde ett godkännande från övriga bibliotekarier. Då hennes 
eget ansvarsområde är väldigt avgränsat (lokalhistoria) upplevde hon inte att hon 
behövde kunna svara på varför hon köpte in den litteratur hon gjorde. Hon upplevde helt 
enkelt inte sin egen inköpsprocess som att den hanterade kontroversiell litteratur. Att 
diskutera kontroverser eller inköpsbeslut med andra bibliotekarier utanför det egna 
biblioteket gjorde hon heller inte. Däremot hände det någorlunda ofta att hon 
diskuterade andra bibliotekariers inköp (främst skönlitteratur) på inköpsmöten. Den 
enda konsensus hon själv kände gällande vad som var kontroversiellt eller inte för 
bibliotekarierna själva var att man inte köpte in ”slasklitteratur”. Vanligtvis kan man 
skylla på att det ingår i långa serier (hennes exempel var Sagan om Isfolket av Margit 
Sandemo) men då och då köper hennes bibliotek sådan litteratur på efterfrågan, men 
bara om det är enskilda verk och de inte förpliktigar sig till att köpa in ett flertal böcker 
till. 
 
Marcus Antonius kände däremot ett tryck åt det motsatta hållet. Hon kände att vissa 
saker var svårt att få igenom på inköpsstadiet, framför allt just för henne som 
ungdomsbibliotekarie. För henne var alltså samverkan med övriga bibliotekarier präglat 
av osäkerheten kring godkännandet av hennes inköpsförslag. Det var lättare att motivera 
böcker som kom på direkt efterfrågan än böcker hon själv ville köpa in. Hon minns 
särskilt när hon ville köpa in Pride and prejudice and zombies av Seth Grahame-Smith. 
 
 ”Det var inte så att de andra var direkt elaka, men de var oförstående till varför. 
 Tror det är en generationsgrej. De såg inte att det kan vara läsvärt.” 
 
Marcus Antonius anser att det ligger ett kvalitetstänkande hos hennes kollegor som hon 
känner att hon ganska ofta måste arbeta mot. Hon tror att hennes arbetsområde ses som 
något mer ansvarsfyllt, en sorts fostranstanke. De gånger hon samtalar med andra 
ungdomsbibliotekarier har hon hört om liknande situationer på andra ställen. Det händer 
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dock inte ofta och endast i informella strukturer. 
 
Gaius Octavius sade uttryckligen att inköp kräver mer eftertanke för hennes område, 
särskilt vid äldre barn. Ofta ser hon själv att både hon och hennes kollegor är 
tveksamma till böcker som handlar om sex och puberteten. Där är kvaliteten mycket 
viktig så att de inte kan tolkas som osmakliga eller olämpliga. Hon har diskuterat detta 
med en del kollegor, men främst med sådana hon hållit kontakten med sedan 
utbildningstiden. Ibland ser hon att vissa böcker hon inte köpt in har bra utlåningstal på 
andra bibliotek via den gemensamma katalogen. Då brukar hon ringa biblioteket som 
har dem och fråga lite, men det blir så gott som aldrig längre samtal. 
 
Aemilius Laepidius arbetar på det största biblioteket som förekommer i 
undersökningen, men organisationen är ändå förhållandevis platt. Att diskutera med 
kollegorna på plats är inte ett problem, men hon upplever inte att kontroversiell 
litteratur eller urvalsbegränsning förekommer i diskussionerna så gott som alls. 
Visserligen har de låtit bli att köpa in viss litteratur men det har varit på kvalitetsgrunder 
när det gäller facklitteratur. Hon anser det viktigt att facklitteraturen är korrekt och inte 
spekulerar för mycket. Osann facklitteratur är inte okej. 
 
Julius Caesar samverkar tillsammans med andra bibliotekschefer på regelbunden basis, 
men upplever inte att kontroversiell litteratur är något som diskuteras aktivt där. De 
gånger hon känner att hon har ställt sig kritisk till litteratur har det varit ekonomiska 
skäl i stort sett alla gånger. Hon vet dock att ekonomin används som skäl när 
bibliotekarierna på hennes bibliotek inte vill köpa in litteratur som efterfrågas. Det som 
inte räknas som ”godkänd” efterfrågan är oftast långa serier, med undantag av 
ungdomslitteratur. Hon ställer sig dock skeptisk till att de köper in så mycket deckare, 
men då genren är mycket populär är det viktigt att det finns, även om hon känner att det 
borde räcka. 
 
Pompejus Magnus arbetar för det mesta med sitt arbetsområde ganska enskilt utan 
inblandning från andra bibliotekarier, men diskuterar ofta de andras inköp. Hon 
upplever att det inte finns ett intresse från andra bibliotekarier om just litteratur för de 
äldre, till exempel DAISY-böcker eller storstilsböcker. Det är inga titlar hon tror kan ses 
som kontroversiella som ges ut i dessa format heller. När det gäller inköp har dock hon 
och hennes kollegor en allmän tanke om att vänta med inköp om böcker kan ses som 
kontroversiella tills dess att efterfrågan kommer. Det recenserades en bok om S&M i 
BTJ-häftet för några år sedan enligt henne, och denna bok valde de aktivt och 
gemensamt att inte köpa in, men annars finner hon det sällsynt att hon samverkar med 
andra bibliotekarier om just dessa frågor. 
 

Gemensamt för dem alla 
Samarbetsformerna mellan biblioteken verkar i den grad de finns vara mer inriktade på 
bibliotekschefer och interbiblioteksmässig kommunikation. Möjligheten för 
bibliotekarierna att själva träffas och diskutera inköp och gallring finns inte på det 
formella planet. Även om bibliotekarier kommunicerar med varandra vid olika tillfällen 
verkar det vara ovanligt att de genomför strukturerade diskussioner i allmänhet och om 
enskilda verk i synnerhet. De exempel som visat sig i undersökningen ger en bild av att 
biblioteken vet om vad de andra biblioteken i närheten och i samarbetsorganen gör, men 
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att de inte nödvändigtvis håller med varandra eller prioriterar på samma sätt som de 
andra gör. Aemelius Laepidus och Julius Caesars bibliotek har bra förutsättningar att 
föra konstruktiva dialoger om inköpsprocesser med varandra, men gör inte så. De 
prioriterar olika trots att de vet om varandras argument för inköp eller inte, men verkar 
inte heller ha åsikter om att alla andra bibliotek borde göra precis som dem. 
 
Att ungdomsbibliotekarierna är de som anser sig vara mest utsatta för tryck från 
kollegor är inte förvånande med tanke på vad de beskriver. Att det finns ett 
kvalitetstänkande bland bibliotekarierna märks, men framför allt vad det gäller just 
barn- och ungdomslitteraturen. Gaius Octavius och Marcus Antonius beskriver en 
starkare ansvarskänsla från bibliotekarierna gentemot ungdomen än mot andra 
användargrupper. Detta överensstämmer med vad Björk & Örnberg kommer fram till. 
Bibliotekarierna verkar ha en större beskyddarmentalitet gentemot ungdomen. Då det 
kritiska tänkandet inte är fullt utvecklat vid unga år är det inte omöjligt att vuxna är 
bättre på att hantera kontroversiell litteratur och därför inte behöver lika mycket 
omtanke från bibliotekarierna. 
 

11 DISKUSSION & SLUTSATSER 
Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på vad hur urvalet på biblioteken 
begränsas, vilka som vill begränsa urvalet och hur bibliotekarierna hanterar sådana 
situationer. Studien genomfördes i intervjuform med sex aktiva bibliotekarier med olika 
yrkesroller, ansvarsområden och arbetslivserfarenhet. 

11-1 Vad är bibliotekariers inställning till urvalsbegränsning? 
De intervjuade bibliotekarierna visade upp stor homogenitet. Visserligen finns 
skillnader mellan dem, både i ålder, erfarenhet och arbetsuppgifter, men det verkar ändå 
finnas någon sorts gemensam värdegrund att stå på vad gäller bibliotekets plats i 
samhället. Urvalet av litteratur på biblioteken ses av de flesta som ett nödvändigt ont 
och inte som något direkt önskvärt. Bibliotekarierna vill tillhandahålla böcker som 
användarna vill ha, men inte visste om. Bibliotekarierna verkar se det som en del av sin 
yrkesroll att ge användarna det användarna inte visste att de ville ha och lägger för detta 
vikt vid skyltning. Att visa upp nyinköp eller aktuella titlar ses som viktigt då 
bibliotekets utbud skall innehålla mer än endast det användarna redan vet att de vill ha. 
Detta i bjärt kontrast till hur bibliotekarierna har sin vardag reglerad. 

 

Där homogeniteten är sämre är det intressant att titta närmare. Barn- och ungdomen ses 
som en grupp som behöver extra beskydd vilket är en inställning som skiljer sig från hur 
bibliotekarierna behandlar andra grupper av användare. Bibliotekarier har inte samma 
ansvar för barnens utveckling eller beskydd som lärare eller föräldrar, men tar ett ansvar 
ändå. Urvalet är viktigt att tas på extra stort allvar just för denna grupp, vilket gör att ett 
begränsat urval kan ses som något positivt av bibliotekarierna. 

 

Samtidigt verkar bibliotekarierna ha en komplicerad inställning till elektronisk media. 
Allt som inte är tryck behandlas närmast styvmoderligt, särskilt vad gäller interaktiv 
media. Detta kommer sig troligen av att det är färska medietyper som inte hunnit 
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accepteras på samma sätt som äldre. TV-spel ses som en kontroversiell medieform och 
utsätts för strukturerad urvalsbegränsning utan nedskrivna regleringar. Hur inköpen görs 
lämnas till enskilda bibliotekarier – ofta de som är yngre. 

 

Att nya medietyper ses som mindre självklara på biblioteket än andra kan märkas på 
bibliotekariernas mer positiva inställning till film än till spel. Men även om filmen är 
mer accepterad än TV-spel är den mindre accepterad än litteratur. Det kan närmas 
urskönjas en ”hackordning” i bibliotekens prioritering, förutom den starka 
efterfrågansstyrning som finns i bibliotekens arbetstvång. Litteraturen ses som det 
viktigaste och det som flest är med och diskuterar medan endast en minoritet på varje 
arbetsplats är med om inköpssamtalen för spel. 

 

Frågan är om elektronisk media är förtjänt av en särbehandling på detta sätt. Film och 
spel och till viss del musik är berättande medier som förmedlar information precis som 
böcker eller tidsskrifter gör, om än på annat sätt. Bibliotekariernas skepsis gentemot 
dessa medier är egentligen inte grundad i någonting annat än magkänsla vilket gör deras 
professionella roll i frågan lidande. På samtliga bibliotek inhandlas inte vissa kategorier 
av spel rakt av då de ses som kontroversiella eller våldsförhärligande. Här sker 
kategoriska indelningar utan vare sig hjälp från BTJ:s lektörer eller från 
utbildningstiden. Detta är något som inte nämns av vare sig Björklund & Darhed eller 
Björk & Örnberg.  

 

Den enkom vanligaste anledningen till urvalsbegränsning verkar vara ekonomi. De 
ekonomiska ramarna verkar vara snävare än bibliotekarierna skulle önska. 
Bibliotekarierna känner att de inte har det handlingsutrymme de skulle önska då de i 
kombination med detta även har utlånesiffror att höja. Detta läser jag som att den 
regulativa pelaren är starkt representerad på biblioteken och påverkar bibliotekarierna i 
deras dagliga arbete, om än inte på ett direkt sätt. Bibliotekarierna känner att de hämmar 
urvalet om de inte har möjlighet att forma det på ett fritt sätt.   

 

11-2 Vilka material, titlar och användargrupper förekommer i 
frågan? 
Den användargrupp som mest frekvent verkar komma med klagomål eller åsikter om 
kontroversiella böcker är föräldrar till barn i de yngre åldrarna. Tonåringars föräldrar 
dyker inte upp i samma omfattning. Klagomålen rör för det mesta sådant som kan ses 
som trivialt barnsligt såsom kiss-och-bajs-skämt men i mindre grad även annat, vilket 
Björk & Örnberg också påvisar. Allmän kvalitet på verk är också ett vanligt ämne för 
klagomål, men det verkar som om inte heller sådana klagomål förekommer så ofta som 
man kan tro. Att det vanligaste klagomålet på en bok, att den är dålig, inte resulterar i 
borttagning är inte förvånande. Då det handlar om subjektiva åsikter som inte inkluderar 
ett krav om bortplockning är det inte en komplicerad situation för bibliotekarierna.  

 

Att föräldrar har omtanke om sina barn är inte konstigt. Att de också verkar vilja ha en 



 

 35 av 40 

konstruktiv relation med bibliotekarierna om detta är positivt. Den typ av skarpa 
fördömanden och tydliga avståndstaganden från viss litteratur som förekommer i USA 
verkar enligt de intervjuade bibliotekarierna inte existera alls. Bibliotekarierna verkar 
också vara bra på att hantera situationer när kontroversiella verk kritiseras och de kan 
även stå på sig och i slutändan låta urvalet vara opåverkat. Den normativa påverkan som 
förekommer från föräldrar och andra biblioteksanvändare är representerad på de flesta 
biblioteken, men är inte lika tydlig som i USA. Den sociala förpliktelse som föräldrar 
upplever att biblioteken har upplever bibliotekarierna är underordnad den egna 
förpliktelsen att tillhandahålla litteratur till och för alla.  

 

Titlarna som förekommer sammanhanget är varierade. Att just Den motvillige monarken 
inte köptes in av ett bibliotek men av ett annat kan bero på bristen på nedskrivna 
policydokument. Aemilius Laepidus och hennes kollegor lutade sig mot en tydligt 
formulerad medieplan vilket ingen av de andra bibliotekarierna har att luta sig på 
samma sätt. Denna brist på officiella dokument var inget som reflekterades över i 
intervjusituationerna, men som jag i efterhand sett kan vara en reflektion värd att göra. 
Kanske är officiella dokument ett stöd för bibliotekarier i frågor om kontroversiell 
litteratur? Att kunna falla tillbaka på en fastslagen policy när de upplever osäkerhet kan 
vara ett sätt att fatta beslut utan att exkludera viss litteratur baserad på kvalitetstänkande 
på det sätt Marcus Antonius varit med om. 

 

Det verkar ligga i tidsandan att biblioteken skall vara mer marknadsmässiga lägga större 
vikt vid efterfrågan. Detta ligger enligt påtryckningar via ekonomiska medel och via 
uttalade direktiv från chefer. Efterfråganstanken är komplicerad och den starka 
styrningen åt det hållet är inte uppskattad av bibliotekarierna. Att de ekonomiska 
ramarna får så mycket fokus i bibliotekssammanhang ses som ett äventyrande av 
bibliotekets huvudsyfte. Detta ligger i linje med vad som ses som ett av bibliotekens 
huvudsyften enligt UNESCO, nämligen att 

  ”Folkbibliotekets samlingar och utbud av tjänster skall inte vara föremål för 
 någon form av ideologisk, politisk eller religiös censur och inte heller för 
 kommersiella påtryckningar”. 40 

Kommersiella påtryckningar brukar vanligtvis tolkas som att det är kommersiella 
företag eller andra marknadsmekanismer som skall påverka – till exempel genom 
efterfrågan som styrmedel för bibliotekens inköp. Bibliotekarierna verkar alltså vilja 
arbeta för en sorts idealbibliotek även om de inte känner att de har möjligheten. Att de 
önskar sig en friare arbetstillvaro utan styrningar på detta sätt framgår tydligt. 

 

11-3 Hur agerar bibliotekarier när utbudet ses som 
kontroversiellt? 
Bibliotekarierna verkar gentemot biblioteksanvändarna ha ett gott handlag vad gäller 
kontroversiella verk. De gånger komplikationer uppstår löses det medelst konstruktiv 
dialog och diskussion – bibliotekarierna verkar vilja att de som kritiserar utbudet 

                                                 
40Unesco, sid 18, min fetning 
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åtminstone ska förstå varför verk har valts ut även om de kanske inte håller med. 

 

Om något skulle ses som kontroversiellt av kollegorna verkar det dock finnas mer 
betänkligheter. De flesta av bibliotekarierna känner att kollegorna har inflytande över 
vad de köper in, antingen via aktiva diskussioner eller genom att inte hålla med vid 
inköpsmöten. Här upplever jag barn- och ungdomsbibliotekarierna i en lite mer prekär 
situation än de andra då de hanterar ett område bibliotekarier utan detta ansvarsområde 
gärna verkar ha åsikter om också. Att barn- och ungdom är två grupper som kräver extra 
hänsyn är något bibliotekarierna verkar vara överens om, men de verkar också vara så 
måna om att utöva denna hänsyn att det kan gå ut över de kollegor som i yttersta änden 
är ansvariga. Hur den kognitiva relationen går till mellan institutioner eller mellan 
kollegor på samma bibliotek är en intressant fråga och något jag upplever det vore 
intressant att se mer forskning på – hur samverkar egentligen bibliotekarier med 
varandra?  

 

Det enda exemplet som uppkom under intervjuerna där bibliotekets utbud upplevdes 
som ordentligt kontroversiellt och aggression uppkom var utställningen om 
elöverkänslighet i Aemilius Laepidus bibliotek. Det handlar om information tillgänglig 
för bibliotekets besökare, så att en kommunalpolitiker så aktivt försöker censurera 
informationsutbudet på biblioteket är ett exempel på urvalsbegränsning. Det verkar 
dock vara en enskild händelse då Aemilius Laepidus inte kan minnas någon annan gång 
något liknande hänt och de övriga bibliotekarierna inte någonting sådant alls. Att denna 
incident inte är ett ytterst ovanligt exempel tyder på ett gott klimat mellan bibliotekarier 
och deras chefer. 

 

Avslutningsvis 
Under undersökningen har jag fått en bild av bibliotekssverige som en demokratisk 
arena där alla är välkomna, men också av en bibliotekariekår som är medvetna om 
problemen med de ekonomiska kraven i sin yrkesrealitet och hur detta påverkar 
bibliotekets urval av media. Att det elektroniska medieurvalet är så hårt reglerat jämfört 
med det tryckta ser jag som problematiskt, men det verkar också ses närmast som en 
sidoverksamhet för bibliotekarierna än som en del av bibliotekens huvudsyfte – detta är 
något jag gärna skulle vilja uppmärksamma för vidare forskning. Hur bibliotekets olika 
medieformer prioriteras och förfördelas jämfört med andra delar är ett intressant 
forskningsområde.  

 

Jag skulle också gärna föreslå ett större underlag för en undersökning med liknande mål 
och syfte som denna. Att säkerställa de slutsatser jag drar är svårt, men de indikationer 
som framkommit tror jag skulle bekräftas av en större undersökning. Det som 
intresserar mig är att jag hittat data som inte framkommit i tidigare forskning om 
liknande områden, t.ex. Björk & Örnbergs undersökning.  Jag tror att en större 
undersökning skulle hitta fler tendenser som jag inte gjort. 

 

Det svenska läget vad gäller urvalbegränsning vara i stort bestå av ekonomiska 
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styrmedel och efterfrågansprioritering. Mina informanter har aldrig varit med om 
organiserade protester av den typ Svensson beskriver. Det verkar som om inga titlar har 
varit kontroversiella nog för att den svenska allmänheten skall önska dem borttagna från 
bibliotekets urval, och det upplever både jag och mina informanter som något positivt. 
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BILAGA – INTERVJUGUIDE 
Del 1 - Formalia 

• Namn och ålder? 

• År i yrket? 

• Examen? När, var? 

• Tidigare arbetsplatser? 

 
Del 2 – Yttre påtryckningar 

• Vilka är det som vanligtvis klagar på böcker? Privatpersoner eller 
organisationer? 

• Hur märker man att litteratur ses som kontroversiell? 
• Har ni någon mall eller policy för hur bibliotekarierna bör agera vid situation? 
• Har du några exempel på situationer du varit med om? 
• Vilka titlar har blivit ifrågasatta? 
• Finns det någon skillnad du sett över tid? 

 
Del 3 – Inre arbete 

• Hur arbetar ni med urvalsprocessen? Fria inköp? 
• Har ni köpt in något ni trodde det skulle bli debatt kring? 
• Tar ni hänsyn till litteraturkritik och kontrovers gällande böcker i media? 
• Hur stort inflytande har dina kollegor på dina inköpsval? 
• Arbetar ni med andra bibliotek om dessa frågor? 
• Vilka titlar ser du själv som problematiska? 
• Tar du särskild hänsyn till någon besökargrupp? 

 
Del 4 – Exempel 

• ttyl; ttfn; l8r, g8r (serie) av Lauren Myracle 

• The Color of Earth (serie) av Kim Dong Hwa 

• Hungerspelen (serie) av Suzanne Collins 

• My Mom's Having A Baby! A Kid's Month-by-Month Guide to Pregnancy av 
Dori Hillestad Butler 

• Den absolut sanna historien om mitt liv som halvtidsindian av Sherman Alexie 

• Alice (serie) av Phyllis Reynolds Naylor 

• Du sköna nya värld, av Aldous Huxley 

• Vad mina vänner inte vet av Sonya Sones 

• Gossip Girl (serie) av Cecily Von Ziegesar 

• Dödssynden av Harper Lee 
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