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Abstract:  The main purpose of this master thesis is to explore a 

selection of Swedish librarians view of professional ethics. 
The latest master thesis written on the subject was published 
in 1997, which concluded that the Swedish public librarians 
had a poor awareness concerning professional ethics. We 
wanted to investigate if something had changed.  

 
We interviewed six librarians from five public libraries, 
asking them questions concerning ethical guidelines, 
responsibility, censorship and selection, pressure from 
lobbyists, and ethical problems relating to Internet. The 
answers we got gave the impression of a divided profession, 
and the librarian’s awareness of professional ethics can 
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the Swedish School of library and information science, to 
increase the future-to-be librarians ethical awareness.  
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1. Inledning 
Having the right to do something is not the same as doing the right thing1 

 
Om och om igen har bibliotekariernas credo, ”alla har rätt till samma information” 
förts fram som en av de viktigaste grundstommarna i vårt yrke; tillgängliggörande 
framförallt. Detta påtalas i de flesta av våra styrdokument och i mängder av litteratur, 
men de praktiska konsekvenserna av vårt handlande och etikens grundläggande 
funktion för detta, är något som vi nästan aldrig diskuterat, något vi saknat då vi finner 
etiken och diskussionen kring detta i allra högsta grad väsentlig för vår framtida 
yrkespraktik. Hur är det med våra skyldigheter och rättigheter? För hur ska vi ställa oss 
när 12-åriga pojkar vill låna böcker om kruttillverkning eller när en till synes labil och 
osäker tonåring vill låna en bok som behandlar de bästa sätten att begå självmord till ett 
”skolarbete”? Det behöver inte vara någon fara i något av dessa specifika fall men om 
vi misstänker att någon kan tillfoga sig själv eller andra skada på basis av den litteratur 
vi lånat ut, vad gör vi då?  

Vi har förvisso en mängd riktlinjer och principer som föreskriver hur vi som 
bibliotekarier ska förhålla oss till låntagaren och vårt beståndsutvecklande. Även om 
dessa riktlinjer finns för att hjälpa oss i vår praktik, frågar vi oss om reglerna egentligen 
är till någon hjälp när det kommer till prekära situationer som alltid kan uppstå inom 
serviceyrken där man ständigt möter och ska hjälpa andra människor. Riktlinjerna 
fungerar säkerligen som en teoretisk vägledning, men ger inget stöd för situationer som 
vi nämnde ovan. Ska man som bibliotekarie alltid luta sig mot och hänvisa till reglerna 
eller finns det tillfällen då användningen av sunt förnuft kan vara försvarbart? Har vi 
något ansvar eller ska vi ta större ansvar? 

Vi upptäckte ganska snabbt att diskussionen kring bibliotekariers etiska 
dilemman knappt avhandlats i den svenska forskningen. Den före detta ordföranden för 
fackförbundet DIK2 Britt-Marie Häggström beskriver i förordet till Rickard Ohlssons 
bok Etiken och Biblioteken3 problematiken med att föra in en etikdiskussion bland 
bibliotekarier, då hon fick ”Vi arbetar och har inte tid med sånt”4 som respons på en 
artikel om etik för bibliotekarier i DIK-forum 1985. Denna syn verkar inte ha 
förbättrats något i Sverige under de senaste åren och det finns fortfarande en oerhört 
stor brist på litteratur och forskning inom ämnet, vilket gör att den mesta av den 
relevanta litteraturen kommer från USA. 

Den senaste magisteruppsatsen vid Borås bibliotekshögskola som avhandlade 
bibliotekarieetik ur ett brett perspektiv var Karin Byströms och Jeanin Larssons 
magisteruppsats Etik på bibliotek5 från 1997, som i mångt och mycket diskuterar 
detsamma som vi, därför kan man betrakta vårt arbete som en fortsättning på deras. 
Dock har det skrivits en hel del kring biblioteksetik och bibliotekarieetik, men dessa 
har oftast behandlat exempelvis Internet och filtrering eller kanske berört ämnet i 
uppsatser kring referenssamtalet. Utifrån ovannämnda uppsats kan man därför fråga sig 
vad som har hänt de senaste elva åren och om något har ändrats, i så fall vad? För trots 
allt lever vi i en turbulent tid, något som bör ha haft återverkningar på biblioteken och 
bibliotekariernas förhållningssätt.  
                                                
1 Friendly, Fred, enligt Zipkowitz, Fay, Professional Ethics in Librarianship. A real life casebook, 1996, 

s.14 
2 Dokumentation, Information, Kultur 
3 Ohlsson, Richard, Etiken och biblioteken, 2007 
4 Ibid., s. 5 
5 Byström, Karin, Larsson, Jeanin, Etik på bibliotek, En kvalitativ studie av ett antal folkbibliotekariers 

yrkesetiska tankar och erfarenheter, 1997 
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1.1 Syfte 
Vårt syfte är att undersöka folkbibibliotekariers syn kring denna svåra etikdiskussion, 
med fokus på mötet med användaren. Vi kommer även beröra frågor kring urval och 
Internetfiltrering, då dessa är intimt förknippade med varandra och har direkta 
konsekvenser för användaren. Dock vill vi understryka att vi inte är ute efter ”rätt eller 
fel” utan endast folkbibibliotekariernas egna föreställningar kring ämnet. 

1.2 Frågeställningar 
För att kunna uppnå vårt syfte har vi valt att utgå från dessa frågeställningar: 
 
Hur förhåller sig ett antal folkbibibliotekarier till etiska problem inom 
bibiblioteksverksamheten? 
 
Hur förhåller sig ett antal folkbibibliotekarier till begreppet censur i sin 
yrkesverksamhet? 
 
Hur medvetna är ett antal folkbibibliotekarier kring de etiska regler och normer som 
råder inom biblioteksverksamheten och hur mycket lutar de sig mot de etiska 
föreskrifterna?  
 
Vad anser ett antal folkbibibliotekarier om sin egen skyldighet att följa de rådande 
etiska reglerna? 
 
Vilket ansvar anser ett antal folkbibibliotekarier att de har gällande konsekvenserna av 
den information de tillgängliggör? 

1.3 Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa vår undersökning till folkbibliotek. Detta för att det skulle bli 
en allt för omfattande undersökning om fler än en typ av bibliotek var med i vår studie, 
men också för att vi finner det av större intresse. Detta för att folkbibliotekets 
användare är en mer heterogen grupp jämfört med andra olika slags bibliotekstyper, 
och därför kan det möjligen även uppstå fler ”problem”. 

Det är också troligt att olika bibliotekstyper har olika etiska förhållningssätt vilket 
gör att en blandning av dessa inte blir särskilt givande då uppgiften ska lösas på rimlig 
tid. Vi är inte intresserade av att titta närmare på genusskillnader då Byström och 
Larsson gjorde detta men fann inga skillnader6, likaledes har vi inte studerat 
bibliotekariernas sociala situation eller lagt någon vikt vid ålder, detta för att vi ansåg 
att inkorporera detta i vår undersökning vore överflödigt och skulle dessutom göra 
detta arbete alldeles för stort. 

En inspirationskälla är universitetsläraren och bibliotekarien Fay Zipkowitz som 
talar om etiska problem inom biblioteksvärlden utifrån exempel från verkligheten i sin 
bok Professional ethics in librarianship7 och delar in dem i fem olika teman; 
”Relationships with colleagues” behandlar förhållandet mellan kollegor, både inom den 
egna organisationen och andra, ”Relationships with patrons” tar upp problematiken 
kring användarnas och konsumenters nyttjande av bibliotekens informationsservice, 
”Relationships with things” behandlar etiska problem gällande bibliotekens samlingar, 

                                                
6 Byström och Larsson, 1997, s. 79 
7 Zipkowitz, Fay, Professional ethics in librarianship 1996 



7 
 

resurser, utrustning samt de regler som omgärdar dessa, ”Relationships with 
organizations” beskriver problem rörande bibliotekariers förhållande till den egna 
organisationen och till de stödsystem som understödjer vår yrkespraktik, 
”Relationships with vendors” behandlar bibliotekariers förhållande till försäljare och 
den kommersiella sektorn som förser biblioteken med dess verktyg för att vi ska kunna 
genomföra vårt värv.8  

Utifrån dessa teman har vi valt att avgränsa oss och utgå från Zipkowitzs teman 
”Relationships with patrons” samt ”Relationships with things” och därmed fokuserar vi 
på referenssamtalet och frågor som berör beståndet. Anledningen till denna 
avgränsning är att vi anser att dessa närmast berör användaren då båda behandlar 
problemen kring urval och censur vilket alltid har intresserat oss. Dessa två teman har 
vi sedan delat upp och utvecklat vidare för att kunna specificera dem i vår 
intervjuguide. Dessa kommer också att vara navet som hela vårt arbete kommer att 
kretsa kring och utgöra strukturen för teorin. Dessa teman lyder: ”Bibliotekarier och 
etiska riktlinjer”, ”Ansvar och konsekvens”, ”Inköp till bestånd och påtryckningar”, 
samt ”Etiska problem gällande Internet”.  

1.4 Litteratursökning och källkritik  
Att finna litteratur till detta arbete visade sig vara en större utmaning än vi först trodde, 
då det faktiskt skrivits förhållandevis lite om bibliotekarieetik och biblioteksetik, både 
internationellt och framförallt i Sverige. Materialet vi fann var främst skrivet under 80- 
och 90-talet men vi fann även några få texter som var skrivna på 2000-talet. Något som 
både de internationella och nationella skribenterna påtalade var just hur lite det fanns 
skrivet om etik på bibliotek. Bristen på material, trots våra extensiva sökningar, gjorde 
oss något oroliga över att vi hade missat något i våra litteratursökningar. Vi tog därför 
hjälp av en bibliotekarie på Borås högskolebibliotek som bekräftade att våra sökningar 
varit korrekta, och hon kunde själv inte se att vi förbisett någon sökning eller söksträng.  

I de flesta fall när det gäller etik i databaser för BoI har dessa oftast ett specifikt 
ämnesord i Tesaurus, i exempelvis nordiskt BDI-Index finner du begreppet etik som 
ämnesord, eller i LISA där begreppet ethics står för den samma.  

 Vi har utfört våra sökningar i följande databaser: Nordiskt BDI-Index, LISA, 
ERIC och LIBRIS. Vi har även sökt på webben med hjälp av Google Scholar, använt 
oss av SAMSÖK samt använt oss av Borås högskolebiblioteks katalog, men också i 
katalogerna från bland annat Lunds universitet och Umeås universitet. Vi sökte även 
bland hyllorna på Borås högskolebibliotek efter böcker som klassificerats som Abcc 
(Bibliotekspersonal), Abc (Bibliotekets organisation, administration och ekonomi), 
eller Ab (Bibliotek). 

Exempel på söktermer som vi har använt oss av lyder: Etik, Ethics, ansvar, 
bibliotek, bibliotekarier, library, librarians, ansvar, social responsibility. Dessa har vi 
givetvis kombinerat i olika söksträngar för att nå bästa sökresultat. 

Ur ett källkritiskt perspektiv har vi haft en del problem med att finna relevanta 
källor då ämnet ifråga inte är utforskat i någon större grad. På grund av denna brist på 
litteratur har vi i vår tidigare forskning utgått en del från magisteruppsatser. Vi är 
medvetna om den källkritiska problematiken med dessa då de inte fullt ut anses vara 
forskning på någon högre nivå. Vad det gäller övriga källor, har vi försökt lokalisera de 
författare som ofta refereras till i etiksammanhang och som anses vara betydande för 
fältet, exempelvis Robert Hauptman och John Swan.    

 

                                                
8 Zipkowitz, 1996, s. 7 
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1.5 Ordlista 
Här vill vi presentera några centrala begrepp för oss och definitionerna av dessa: 
  
Bestånd   
Med bestånd åsyftar vi den forna ALA-presidenten Michael Gormans definition: 
• fysiska objekt (böcker och så vidare) som ägs av biblioteket 
• icke fysiska objekt (elektroniska) ägda och kontrollerade av biblioteket (cd-rom, 

e-böcker och liknade).  
• Fysiska objekt ägda av andra bibliotek, men tillgängliggjorda för användare 

genom gemensamma kataloger och fjärrlån. 
• Avlägsna icke fysiska resurser som inte ägs av biblioteket men som biblioteket 

erbjuder tillgång till.9  
 

Censur/Urval  
Censur är enligt Nationalencyklopedin: 
 

censur (latin censu´ra 'granskning', av ce´nseo 'granska', 'värdera'), 
förhandsgranskning av innehållet i olika kommunikationskanaler som 
tidningar, tidskrifter, böcker, teaterföreställningar, filmer, radio- och TV-
program osv. […] Censur utövas normalt av statliga myndigheter, men även 
icke-statliga institutioner kan bedriva censur eller censurliknande verksamhet; 
katolska kyrkan är ett känt exempel. […]Traditionellt har det varit innehåll av 
fem slag: meddelanden som ansetts hota landets säkerhet, de styrandes 
maktställning eller anseende, grundläggande religiösa värden, den officiella 
moralen (inte minst sexualmoralen) samt enskilda medborgares säkerhet eller 
anseende.10 

 
På basis av våra källor kan vi dock konstatera att censur kan vara ett väldigt 
problematiskt begrepp som kan tolkas på olika sätt. En bredare definition av begreppet 
ges av bland annat på hemsidan för International Center for Information Ethics (ICIE) 
där följande definition står att läsa att ”Censorship means the active exclusion of 
information based on religious, political, moral or other grounds”11, medan urval 
”concerns the activity of choosing information according to the objectives of an 
institution.”12 

Samma linje följer även professorn och bibliotekarieetikern Robert Hauptman, 
som menar att censur kan bedrivas på statlig, grupp och individuell nivå. Den statliga 
censuren eftersträvar att bibehålla eller skydda den samhälliga normen genom att 
begränsa eller förhindra oliktänkandes åsikter i verbal, skriftlig eller bildlig form. På 
gruppnivå kan olika grupperingar (religiösa, politiska) utöva påtryckningar gentemot 
statliga eller kommunala institutioner, för att sådant som de anser vara anstötligt eller 
farligt ska begränsas eller förbjudas. På individuell nivå är det någon som har 
positionen att avgöra vad som ska finnas tillgängligt, det kan gälla en enskild 
bibliotekarie som har inköpsansvaret, som förhindrar material som denna anser vara 
anstötligt eller farligt på basis av deras religiösa eller politiska uppfattningar.13  

Hauptman problematiserar dock censurbegreppet och anser att bibliotekarier, i 
vissa extrema fall, inte bara kan, utan bör förhindra viss information som kan åsamka 

                                                
9 Gorman, Michael, Our Enduring Values. Librarianship in the 21st Century, 2000, s. 11 
10 Vallinder, Torbjörn, Censur, Nationalencyklopedin, [20080530] 
11 The field, International Center for Information Ethics (ICIE) [20080604] 
12 Ibid. 
13 Hauptman, Robert, Ethics & Librarianship, 2002, s. 8, s. 16ff 
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skada för samhället i fel användares händer. I vissa extrema fall är förhindrandet av 
information således inte censur, likaså gör han en stark åtskillnad mellan censur och 
urval, och påtalar att ett bibliotek inte kan köpa in allt tillgängligt material på grund av 
ekonomiska skäl.14  

Till skillnad från Hauptman menar Kirsten Grubbe Jensen, avdelningsledare vid 
Danmarks biblioteksförening, att allt förhindrande av tillgängliggörandet av 
information är censur, oavsett om det gäller beskyddandet av vad hon menar kan 
betraktas som ”svaga” grupper (som exempelvis barn eller äldre) eller att man undviker 
att inskaffa material som olika grupper i samhället anser vara anstötligt och ”gömmer” 
sig bakom sin ekonomi.15  

Dessa två olika perspektiv visar på den spännvidd av olika tolkningar om vad 
censur är. En konsensus som man kan dra är att censur inte bara sker på statlig nivå, 
samt att åsikterna går isär i vad det gäller skillnaden om vad som kan betraktas som 
urval och vad som är censur.        

Vi instämmer med den definition som ICIE utgår ifrån och menar att censur inte 
är begränsat till en statlig nivå utan kan utövas av både grupper och individer.   
 
Etos  
 ”sed, sedlighet i moralisk halt, karaktär; moralisk (grund)åskådning”16 
 
Internetfiltrering  
Ett hjälpmedel som syftar till att blockera viss information på Internet genom 
exempelvis blockering av vissa sidor, eller blockering av vissa nyckelord.17 
 
Intervjudeltagare   
Till skillnad från begrepp som informant eller respondent där man betraktar den 
intervjuade som bara en informationsgivare, någon som bara svarar på frågor, syftar 
begreppet intervjudeltagare till någon som deltar i konstruktionen av kunskap genom 
att delta i en intervjustudie.18 
 
Kod/Kodex  
Syftar till en skriven eller oskriven form av normer eller riktlinjer eller regler; 
rättesnöre19 
 
Riktlinjer/Rekommendationer/Principer 
Vi vill här göra en skillnad mellan begreppen ”riktlinjer”, ”rekommendationer” och 
”principer”, då de ligger väldigt nära varandra och är lätta att blanda ihop. En riktlinje 
är en anvisning om huvuddragen inom en verksamhet och hur den ska bedrivas.20 En 
riktlinje är således inte en regel som måste följas utan kan snarare ses som en 
rekommendation. Detta leder in oss till nästa begrepp ”rekommendation” som är ett 
normbeslut, i syfte att klart markera att det inte är fråga om föreskrifter som är formellt 
bindande, och ofta är dessa utfärdade av en statlig förvaltningsmyndighet.21 Till 
                                                
14 Hauptman, 2002, s. 8, s. 16ff 
15 Grubbe Jensen, Kirsten, Fri adgang til information, 2000  
16 Etos, Nationalencyklopedin [20080509] 
17 Wihlney, Kristina, Ja eller nej till filter? En kvalitativ undersökning om svenska folkbibliotek bör 

filtrera Internet eller ej, 2001, s. 18 
18 Thomsson, Heléne, Reflexiva intervjuer, 2007, s. 55 
19 Kodex, Nationalencyklopedin, [20080509] 

Kodex, Ingår i Svenska Akademiens ordlista över det svenska språket, 1998, s. 422 
20 Riktlinje, Nationalencyklopedin, [20080530] 
21 Rekommendation, Nationalencyklopedin, [20080530] 
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skillnad från riktlinjer är rekommendationer inte bundna till en specifik verksamhet. 
Det sista begreppet vi vill redogöra för är ”princip” som i etikens betydelse betyder 
”maxim” (en grundsanning eller levnadsregel).22 Tills skillnad från riktlinjer och 
rekommendationer kan principer ses som en form av sanning för den enskilde 
individen. Alla har vi grundprinciper som vi anser vara de ”rätta” och som ligger till 
grund för vårt handlande.  

1.6 Disposition 
Under denna rubrik vill vi definiera hur detta arbete är uppbyggt. Vi har följt en 
tämligen klassisk uppdelning där arbetet börjar med huvudrubriken 2. Bakgrund där vi 
vill redogöra för historiken kring DIK:s etiska riktlinjer för bibliotekarier. Här vill vi 
också presentera andra principer som vi anser kan påverka etiska aspekter av 
bibliotekarieyrket. Under kapitel 3. Etik vill vi introducera läsaren för begreppet etik 
och dess innebörd, för att även definiera informationsetik, yrkesetik samt yrkesetisk 
kompetens. Två nära sammanbundna rubriker är 4. Tidigare forskning och 5. Teoretisk 
bakgrund. I båda dessa diskuterar vi den litteratur som ligger till grund för hela detta 
arbete och senare kommer att användas i vår analys. Skillnaden mellan dessa två 
kapitel är att under 4. Tidigare forskning vill vi samla och redogöra för den svenska 
forskningen kring bibliotekarie och biblioteksetik medan vi under 5. Teoretisk 
bakgrund fokuserar på olika ståndpunkter inom den bibliotekarieetiska debatten. 
Vidare under kapitel 6. Metod går vi genom vår förförståelse, metodik och 
analysförfarande för att sedan presentera resultatet av våra intervjuer under 7. 
Resultatredovisning. Efter detta fortsätter arbetet med kapitel 8. Analys där vi 
presenterar vad vi sett i våra intervjuer och analyserar detta på basis av vår litteratur. 
Arbetet avslutas med våra egna funderingar kringbibliotekarieetik i kapitel 9. Slutord 
och i kapitel 10. Sammanfattning summerar vi vårt arbete.  
 

                                                
22 Princip, Nationalencyklopedin, [20080530] 
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2. Bakgrund 
[…] we recognize the importance of codifying and making known to the profession 
and to the general public the ethical principles that guide the work of librarians, other 
professionals providing information services, library trustees and library staffs23 

2.1 Yrkesetiska riktlinjer på svenska bibliotek – En kort historik 
Med internationella mått mätt kom den etiska debatten till Sverige ganska sent jämfört 
med exempelvis USA, där American library association (ALA) redan 1939 kodifierade 
de principer som skulle ligga till grund för den amerikanska bibliotekariekåren.24 I 
Sverige började diskussionen kring etiska riktlinjer för bibliotekarier att komma upp 
under 1980-talet. Under ett förseminarium till SAB:s årsmöte i Falun i juni 1985 tog 
SAB:s specialgrupp för referensarbete upp temat etik till diskussion. Efter detta 
seminarium arbetades det fram riktlinjer för referensarbete, som därefter gick på remiss 
till de andra nordiska ländernas specialgrupper, för att sedan godkännas av SAB:s 
styrelse 198925. De sista punkterna i dessa riktlinjer berör bibliotekariens referensarbete 
direkt: 

- Behandla alla informationssökare med omdöme och respekt. 

- Skydda den enskildes rätt till integritet . 

- I intervjusituationer precisera frågan så långt som möjligt med 
bibehållande av respekten för frågarens integritet. 

- Välja och tolka informationen.26 

 
1990 höll de nordiska länderna ett etikseminarium i Reykjavik, detta medförde ett stort 
intresse för etik i Sverige och följden blev därmed att det hölls en mängd seminarium i 
ämnet under första hälften av 1990-talet. I kölvattnet av den här diskussionen gick 
Svenska Folkbibliotekarieförbundet (SFF) och de Vetenskapliga Bibliotekens 
Tjänstemannaförening (VBT) samman, och arbetade med att ta fram yrkesetiska 
riktlinjer för bibliotekariekåren. Dessa riktlinjer blev godkända av förbundens styrelser 
november 1992 och september 1993 och sattes sedan ihop till en 10-sidig folder, 
Bibliotekarieprofessionen med yrkesetiska riktlinjer. Dock upptog de yrkesetiska 
riktlinjerna endast en sida, resten ägnades åt att definiera vad en profession är, och 
vilka villkor som krävs för att man ska kunna definieras som profession och inte ett 
yrke. 1997 gick SFF och VBT samman med fackförbundet DIK, året därpå reviderades 
den förra yrkesetiska foldern och texten blev något omformulerad och nerkortad och 
distribuerades till alla DIK anslutna bibliotekarier.27 Dessa riktlinjer råder även idag 
förutom några få ändringar, de lyder: 
 

- Bibliotekarien skall utifrån det enskilda bibliotekets mål och dess 
användares behov, arbeta för att bibliotekets tjänster är mångsidiga, 
välorganiserade, av hög kvalitet och lättillgängliga 

                                                
23 Ur Code of Ethics of the American Library Association, se bilaga 12.3 
24 Rosenqvist, Kerstin, Biblioteksetik och bibliotekarieetik. En rapport för Nordiska litteratur och 

Bibliotekskommittén, 1991, s. 53 
25 Ibid., s. 68 
26 Svensk biblioteksförenings rekommendationer för referens- och informationsarbete, se bilaga 12.2 
27 Häggström, Britt Marie, Roundabouts to the professional highway. On the development of a code of 

ethics for Swedish librarians, 2002, s. 254 
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- Bibliotekarien skall värna om de demokratiska värdena 

- Bibliotekarien skall bemöta sina användare med respekt och omdöme, 
opartiskt och jämlikt. Den enskildes rätt till integritet skall skyddas såväl 
vad gäller personliga förhållanden och erhållen information, som lånat 
material 

- Bibliotekarien skall verka för tillgång till det samlade kulturarvet och till 
information, oavsett medium 

- Bibliotekarien skall vara tydlig i sin professionella roll och vidmakthålla 
samt utveckla sin yrkesskicklighet 

- Bibliotekarien skall visa respekt för andra yrkesgruppers etiska regler och 
deras professionella kompetens 

- Bibliotekarien skall på ett opartiskt sätt arbeta för att förverkliga 
verksamhetens mål28 

2.2 Andra etiska principer som har etiska konsekvenser 
Utöver DIK:s etiska riktlinjer har Svensk Biblioteksförening gett ut en folder, med 
rekommendationer för hur bibliotekarier ska förhålla sig till användaren i 
referenssamtalet. Mycket av vad som står i denna folder handlar om 
bibliotekarieetikett29, men har även punkter som har en tydlig bibliotekarieetisk 
konsekvens som ofta trycker på vikten av användarens rätt till sin personliga integritet. 
Dessa lyder: 

- eftersträva att uppnå kvalitet i varje enskilt fall 

- behandla alla informationssökare med omdöme och respekt 

- skydda den enskildes rätt till sekretess 

- i intervjusituationen precisera frågan så långt möjligt med bibehållande 
av respekten för frågarens integritet 

- visa respekt mot kollegor och ha en gemensam policy gentemot 
besökarna30 [Vår kursivering]  

 

Det finns även internationella rekommendationer eller etiska principer, som syftar till 
att försäkra alla människors rätt till fri information och rätten till att uttrycka sig. En av 
dessa är UNs Universal Declaration of Human Rights (FN:s Allmänna declaration för 
mänskliga rättigheter). Artikel 19 därur tar upp alla människors rätt till åsiktsfrihet och 
är en artikel som bör beaktas av alla bibliotekarier:  
 

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right 
includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive 
and impart information and ideas through any media and regardless of 
frontiers.31 [Vår kursivering] 

 
Den sista vi vill lyfta fram är UNESCO:s allmänna biblioteksmanifest, i vilket det 
beskrivs de principer som bör ligga till grund för alla folkbibliotek världen över, bland 
annat säger manifestet att: 
 

Alla åldersgrupper skall kunna finna material som tillgodoser deras behov. 
Samlingar och tjänster skall omfatta alla slag av lämpliga medier, förmedlade 

                                                
28 DIK:s etiska riktlinjer, Se bilaga 12.1 
29 Etikett definieras senare kapitel 3. Etik. 
30 Svensk biblioteksförenings rekommendationer för referens- och informationsarbete, se bilaga 12.2 
31 United Nations, UN:s Universal Declaration of Human Rights [20080509] 
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genom modern teknologi såväl som traditionellt material. Kvalitet samt 
anpassning till lokala förutsättningar och behov skall tjäna som 
grundläggande princip. Samlingarna skall spegla tidsanda och 
samhällsutveckling men skall också tjäna som minne för mänsklig strävan 
och fantasi.32 [Vår kursivering] 

 
 
Manifestet trycker också hårt på att folkbibliotek alltid måste undvika alla former av 
censur: 

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.33 [Vår kursivering] 

                                                
32 Unesco, Unescos folkbiblioteksmanifest, se bilaga 12.4 
33 Ibid. 
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Figur 1 Bild kopierad ur Balslev, Johannes, Rosenqvist, Kerstin, Bibliotekarien och 
samvetet – en rapport nordisk bibliotekarieetik, 1994, s. 13 

Allmän etik 

Biblioteksetik Arbetsetik Personlig etik 

Det enskilda bibliotekets etik 

Bibliotekarieetik 

3. Etik 
To act ethically is to consider basic principles, a course of action, and the 
potential results, and then to act in a responsible and accountable way.34  

 
För att kunna tillgodogöra sig den nödvändiga kunskapsbakgrund som krävs, vill vi 
under denna rubrik definiera vad begreppet etik innebär för att kunna knyta an till 
diskussioner om yrkesetik och biblioteksetik. För att tydliggöra definitionen av vad etik 
är har vi valt att tematisera diskussionen kring den. De texter och författare som är mest 
väsentliga under etikdiskussionen är; Göran Collste, professor i tillämpad etik och 
föreståndare för centrum för tillämpad etik vid Linköpings universitet med boken 
Inledning till etiken35, vidare har bibliotekarien Richard Ohlsson bidragit med insikter 
med två verk, dels ett specialarbete han skrev för högskolan i Borås 1992, Den goda 
bibliotekarien, om etik och moral i bibliotekarieyrket36 och Etiken och biblioteken37 från 
2007. Slutligen använde vi oss av rapporten Biblioteksetik och bibliotekarieetik38, 
beställd av Nordiska litteratur- och bibliotekskommittén, sammanställd av 
bibliotekarien och forskaren Kerstin Rosenqvist. 

Här nedan presenterar vi en modell som förhoppningsvis kan hjälpa läsaren att 
dels förstå sambanden mellan de olika etikbegreppens inbördes förhållande.  

En förklaring till modellen kan vara på sin plats. Allmän etik är den etik som vi alla 
delar på i samhället; biblioteksetik är alla biblioteksanställdas gemensamma nationella 
etik; arbetsetik är när man iakttar de normer och regler (skrivna eller oskrivna) som 

                                                
34 Hauptman, Robert, Ethics & Librarianship, 2002 
35 Collste, Göran, Inledning till Etiken, 1996 
36 Ohlsson, Richard, Den goda bibliotekarien. Om etik och moral i bibliotekarieyrket, en studie i 

yrkesetik, 1992 
37 Ohlsson, Richard, 2007 
38 Rosenqvist, 1991 
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reglerar arbetet; personlig etik är den enskilde individens personliga moral och etik; det 
enskilda bibliotekets etik är den som gäller vid en specifik arbetsplats, och till sist 
bibliotekarieetik som är den enskilde bibliotekariens moral och etik som hänger ihop 
med dennes yrkesidentitet.  

3.1 Vad är etik? 
Etik är ett väldigt svårdefinierat begrepp men det finns en konsensus av vad begreppet 
innebär i den litteratur som vi funnit, om än med skilda uttryckssätt. Hela samhället 
genomsyras av etik och moral. Vi tar ställning i en mängd frågor där våra värderingar 
ligger i grunden för våra beslut, som vilar i vår erfarenhet, uppväxtförhållanden, 
skoltiden, den sociala miljön vi lever i och den tradition vi hör hemma i. Svaren på 
frågor om vad som är rätt och fel, gott och ont, bra och dåligt bottnar alltid i etiska 
föreställningar.39  

Begreppet etik har sina rötter i filosofin och kan spåras ända tillbaka till Sokrates, 
och etymologisk kommer det från grekiskans ethikos och innebär moral eller moralisk 
plikt.40 Moral har sina etymologiska rötter i latinet, Moralis, och innebär sed, sedvänja 
och gott uppförande.41  

Ofta ses begreppen moral och etik som varandras synonymer, framförallt i vårt 
vardagsspråk där det inte tycks göras någon särskiljning mellan dem. Inom 
moralfilosofin skiljer man däremot på de båda begreppen; Moral definieras som de 
oreflekterade handlingar och förhållningssätt som vi utför i praktiska situationer, 
medan etik är de teoretiska medvetna reflektionerna över sitt moraliska handlande, 
enkelt uttryckt, etik är moralens teori. 

Ofta är det mer effektivt att definiera något utefter vad det faktiskt inte är, en 
negativ spegling av något kan tydliggöra detta någots avgränsningar. Av denna 
anledning vill vi göra en avgränsning genom att påtala vad etik inte är. Rickard 
Ohlsson skriver i sitt specialarbete Den goda bibliotekarien42 om tre vanliga 
missföreställningar som inbegriper etikbegreppet, dessa är etikett, religion och lag.  

Vid en närmare jämförelse av etikett och etik går det att se vissa skillnader men 
också likheter. Etikett handlar om gott uppförande enligt vissa givna normer inom ett 
samhälle eller en grupp, främst inom offentliga miljöer. Etik är däremot inte beroende 
av den fysiska omgivningen och fokuserar på vad som är rätt eller fel medan etikett 
koncentrerar sig på människors uppträdande i offentliga sammanhang. Det finns dock 
vissa likheter, etikett och etiken är beroende av samma normsystem och tendensen att 
förändras i takt med samhälliga förändringar och kulturyttringar. Den viktigaste 
skillnaden kanske ändå är att bara för att någon inte följer etiketten behöver inte denna 
handla oetiskt, likaledes bara för att man följer en god etikett behöver inte detta 
innebära att någon handlar etiskt korrekt.  
Den andra vanliga missuppfattningen är att religion och etik är samma sak. Det är sant 
att det alltid finns (till vår kännedom) en etisk kärna inom varje religion vilket gör att 
etik och religion är starkt sambundna. En religion har alltid förbud, men även påbud 
som dikterar hur du ska leva ditt liv. Dock fungerar inte detta tvärtom då ett etiskt 
                                                
39 Min yrkesetik, Red. Jönsson, Ludvig, 1976, s. 7  

Hermerén, Göran, Holte, Ragnar, Etik, Nationalencyklopedin [20080509] 
Ethics, Wikipedia [20080509] 
Ethics, Encyclopedia Britannica Online [20080509] 

40 McMenemy, David, Poulter, Alan, Burton, Paul F, A handbook of ethical practice. A practical guide 
to dealing with issues in information and library work, 2007, s. 1 

41 Collste, s. 13 
Moral, Nationalencyklopedin [20080509] 

42 Ohlsson, 1992 s. 8ff 
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system inte är beroende av en religiös lära för att existera, en religion värt namnet 
skulle dock inte kunna existera utan ett etiskt system som ett fundament. Ohlsson 
menar att denna missuppfattning beror på ”att vi inte tillräckligt klart skiljer mellan 
social etik och kristen etik”43 

Något som mycket starkt har förknippats med etik är de lagar som dagligen 
dikterar vad vi får eller inte får göra. Förvisso vilar våra lagar i samtidens etiska normer 
tolkade av de folkvalda politikerna. Rosenqvist skriver i sin rapport Biblioteksetik och 
bibliotekarieetik att det finns väsentliga skillnader mellan lagar (rättssystemet) och 
moral (etik). Skillnaden ligger här i att rättsystemets lagar ser likadana ut i till exempel 
Sverige, det spelar ingen roll om du bor i Haparanda eller Ystad, lagen är densamma. 
Däremot är moralen inte lika sammanhållen utan kan variera både lokalt och 
individuellt. Det finns även en problematik mellan lagen och etiken som Ohlsson tar 
upp som bottnar i två skilda synsätt, där i det ena är etiken underordnad lagen och i den 
motsatta är etik överordnad lagen. De facto kan en lag vara oetisk, se exempelvis 
USA:s segregationslagar under 50- och 60-talet som starkt missgynnade den färgade 
befolkningen, apartheidlagarna i Sydafrika eller den lagliga judeförföljelsen under 30- 
och 40-talets nazityskland. Att agera etiskt i dessa exempel skulle snarare innebära att 
man bör bryta mot dessa regelverk, även om det betyder att man faktiskt utför en 
olaglig handling, etik och det rättssystem som vi nyttjar kan alltså vara väldigt starkt 
sammankopplade men som exemplen visar ovan kan en lag vara oetisk, som William 
Sloan Coffin har skrivit ”I do not think any man ever has the right to break the law, but 
I think that upon occasion every man has the duty to do so.”44 

3.2 Etiska teorier och traditioner 
Det finns olika sätt att behandla etik på; deskriptiv etik, som behandlar och analyserar 
etikens historia genom tiderna och försöker förklara dess uppkomst och tillämpning av 
föreställningar om det rätta i förhållande till olika samhällen och kulturer. Normativ 
etik, diskuterar och beskriver hur olika handlingar och värden kan ses som goda eller 
onda för att sedan försöka skapa universala handlingsnormer på basis av de värden och 
dylikt man ansåg vara goda.  Metaetik vars främsta uppgift är skilja på de utsagor som 
kan klassas som etiska och de som betraktas som oetiska. Metaetiken undersöker och 
diskuterar också de olika betydelserna av begrepp som till exempel rätt, fel, gott, ont, 
plikt samt att undersöka vad de olika etiska valen vilar på för grund.45  

Om man betraktar dessa tre som etikens funktioner eller de övergripande 
grupperingar som behandlar etik, är det trots allt normativ etik som vi behandlar. 
Normativ etik kan i sin tur delas in i olika idétraditioner eller skolor och de som har 
dominerat debatten är motsatsparet teleologisk etik (av det grekiska ordet ”telos”, mål 
och ”logos”, lära) och deontologisk etik (av grekiskans ”to deon”, det som bör göras) 
men under de senaste åren har även en tredje skola fått uppmärksamhet, nämligen 
Dygdetiken.46  

Dessa kan i sin tur delas in i olika skolor, men vi har valt att förhålla oss 
översiktliga, då vårt arbete inte skulle tjäna på en fördjupning av alla olika former av 
teleologisk och deontologisk etik.  
                                                
43 Ohlsson, 1992, s. 9 
44 Coffin enligt Ohlsson, 1992, s. 10 
45 Ohlsson, 1992, s. 15 

Ohlsson, 2007, s. 43f 
46 Ohlsson, 1992, s. 16 

Ohlsson, 2007, s. 43  
Collste, s. 31ff 
Hauptman, 2002, s. 6f 
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Figur 2: Grundläggande etiska teorier. Figur lånad av Richard Ohlsson, 2007, 
s. 35 

 

Teleologisk etik eller konsekvensetik är en teori som endast tar konsekvensen av 
en handling i beaktning när man utför en moralisk gärning. Med en konsekvensetisk 
hållning kan en handling som anses vara av ondo, men vars konsekvens kan gynna en 
majoritet vara försvarbar. Detta är grundtanken i bland annat Utilitarismen som 
utvecklades under 1700-talet, vars främsta devis är ”största möjliga lycka åt största 
möjliga antal.” Utilitaristerna menar alltså att de handlingar som bidrar till maximal 
lycka för jordens individer är de rätta och att de som ökar lidandet är de orätta.47  

 En deontolog eller en pliktetiker skulle däremot mena att det är själva handlingen 
som är av vikt, eller de principer man efterlever som måste följas till varje pris, oavsett 
konsekvenserna. En av de främsta som har påverkat utvecklingen av pliktetiken är 
1700-tals filosofen Immanuel Kant.48 Ett exempel på pliktetiska regler kan ses i Kants 
fyra axiom beskrivna av biblioteksetikern Robert Hauptman:  
 

Always do your duty (i.e., act according to the controlling law or principles). 
Always act with a good will. 
Always act in such a way that whatever you do is universalizable. 
Never treat a person as a means but only as an end.49  

 
På senare år har en annan etisk teori vunnit mark, den så kallade dygd- eller 
situationsetiken vars rötter man finner hos Aristoteles och den kristna etiken. “Medan 
konsekvens-
etiker och 
pliktetiker 
anser att den 
avgörande 
frågan handlar 
om vad vi bör 
göra frågar 
dygdetikens 
anhängare 
istället hur vi 
bör vara.”50 
Dygdetiken 
menar att det 
inte räcker med att vägledas av några enkla moraliska principer, målet bör istället vara 
att individen ska odla olika dygder där man kan handla på ett moraliskt, oklanderligt 
sätt, oavsett situation.51 Vidare påtalar dygdetikerna att ingen enskild teori räcker till 
för att fånga mänsklighetens alla etiska problem samt att ingen faktisk teori kan 
existera för att man aldrig empiriskt kan bevisa den ultimata godheten/ondheten i en 
handling, det är endast tanken bakom en handling som avgör om den är god eller inte.52  

                                                
47 Ohlsson, 1992, s. 16  

Ohlsson, 2007, s. 35ff 
Collste, s. 41 
Hauptman, 2002, s. 6f 

48 Ohlsson, 1992, s. 16 
Ohlsson, 2007, s. 40ff  
Collste, s. 41 
Hauptman, 2002, s. 6f 

49 Hauptman, 2002, s. 7 
50 Ohlsson, 2007, s. 43 
51 Dygdetik, Nationalencyklopedin [20080509] 
52 Moral Theology, Encyclopedia Britannica Online [20080509] 

Situationsetik, Wikipedia [20080509] 
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Det har dock framförts kritik mot dessa olika traditioner. Kritiken mot 
konsekvensetiken har bestått i att i sin mest renodlade form får uttrycket “ändamålet 
helgar medlen” vilket gör att den kan framstå som känslolös och kall och dessutom kan 
den leda till katastrofala följder. Vissa pliktetiker menar också att konsekvensetiken 
inte bekymrar sig över fördelningen av det goda utan endast maximeringen av den, 
vilket går mot vår allmänna känsla över vad som är rätt eller fel. Ett ytterligare 
argument mot konsekvensetiken är att vissa handlingar alltid är och kommer alltid att 
ses som onda handlingar, ur ett etiskt perspektiv bör man aldrig utföra dessa 
handlingar, oavsett de goda konsekvenserna.53  

Pliktetiken har också fått utstå stark kritik för att vara oflexibel och rigid, men 
också för att den inte alls tar konsekvensen av en handling i beaktning utan endast lutar 
sig tillbaka på principer och lagar.54 Denna kritik speglas även av Hauptman som 
menar att “only martyrs and lunatics are unmitigated deontologists.”55 

Kritiken mot dygdetiken har mest bestått i att som Ohlsson menar att den inte 
“ger någon vägledning i svåra etiska konflikter”56vilket gör att den blir oanvändbar i en 
verklig situation. Man kan summera ihop kritiken med det gamla ordspråket “the road 
to hell is paved with good intensions.”  

Kritiken mot de olika traditionerna består också av att de befinner sig så pass 
mycket på de yttersta kanterna, det är ytterst få människor idag som kallar sig för 
“rena” pliktetiker eller konsekvensetiker. Ohlsson förespråkar därför en blandning av 
de olika etiska skolorna och menar att det är svårt att kunna förutse en handlings 
konsekvens “och därför är det ofta klokt att följa den konventionella moralen och inte 
bryta sina löften, inte tala osanning et cetera.” Därmed säger han att en mellanväg är att 
eftersträva vilket han även menar att många moderna moralfilosofer valt att göra 
idag.57  

3.3 Informationsetik  
Information har alltid varit viktigt för människan och tillgången till information och 
människans möjlighet att processa den, har varit en del av vår utveckling och hjälpt till 
att skapa det samhälle vi lever i idag. Samtidigt bör man ta i beaktning att information 
är makt, och att den kan vara överväldigande, förvirrande och till och med skadlig.58 

Informationsetik tar fasta på problematiken med informationshantering och berör 
produktionen, spridningen, lagringen, återvinningen, säkerheten och applikationen av 
information i en etisk kontext. Informationsetik är en form av tillämpad etik. Idag 
innefattar den alla de etiska spörsmål som kan uppkomma i samband med information 
som exempelvis omfattar medicinska, juridiska, journalistiska, datorvetenskapliga, 
biblioteksetiska och företagsetiska frågor kring information, vilka kan betraktas som 
undergrupper inom informationsetik.59 

Informationsetik kan också fungera som en deskriptiv och emancipatorisk teori, 
exempel på detta kan vara att man undersöker maktstrukturer som influerar attityder 
och traditioner i förhållande till information, beroende på kultur och epok, eller att 
utveckla kritik av moraliska attityder och traditioner i informationsfältet på en 
individuell eller kollektiv nivå, vilket också inkluderar en normativ aspekt. Vidare, 
                                                
53 Ohlsson , 1992, s. 16f 

Ohlsson, 2007, s. 39  
54 Ibid., s. 42 
55 Hauptman, 2002, s. 7 
56 Ohlsson, 2007, s. 44 
57 Ohlsson, 1992, s. 17 
58 Hauptman, 2002, s. 121 
59 The Field, International Center for Information Ethics (ICIE), [20080604]  
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undersöker och utvärderar man utifrån ett informationsetiskt perspektiv utveckling av 
moraliska värderingar inom informationsfältet, skapandet av nya maktstrukturer inom 
informationsfältet, gömda motsägelser i informationsteorier och praktiker, 
utvecklingen av etiska konflikter inom informationsfältet och informationsmyter.60  

Robert Hauptman delar också upp informationsetik i fem breda kategorier: 
ägande, tillgång, privatliv, säkerhet och samhälle/Gemenskap/kollektiv61. Under 
ägande diskuteras det kring vem det är som äger och ska ha tillgång till information, 
individers och företags skapande av information och hur de är ansvariga för att den 
informationen de skapar, produceras på ett etiskt korrekt sätt. Detta är en stor fråga 
idag, då man via Internet kan få tag på nästan all information, utan att behöva ta hänsyn 
till vem som äger den.62  

När det gäller tillgång talar Hauptman om den etiska problematiken med att 
information är så pass lättillgänglig via exempelvis Internet. Samtidigt uppstår ett etiskt 
dilemma då det kräver kunskaper att kunna hantera datorer, inköp av datorer kan också 
vara för dyrt för privatpersoner. Dessutom tillgängliggör Internet mängder av felaktig 
information, rena lögner, propaganda vilket gör att överflödet av information blir ett 
etiskt problem i sig. Likaledes kan man även påpeka att tillgången till information via 
Internet begränsas av vissa länder på grund av ideologiska eller religiösa skäl.63  

När det gäller rätten till privatliv talar Hauptman om problemen kring hur man 
använder privat information.64 Detta kan gälla allt från personliga bilder på ”Internet 
communities” till identitetsstölder och kameraövervakning på offentliga platser. Bör 
denna information vara begränsad, eller ska den kunna användas fritt utan 
restriktioner? 

Under säkerhet skriver Hauptman om människors rätt att skydda sig mot olika 
former av intrång gällande sin egen person, hem, och ens tekniska hjälpmedel som 
exempelvis datorer, kontokort, eller mobiltelefoner. Till exempel kan datorer innebära 
en stor säkerhetsrisk om man av misstag uppger sitt kontonummer till personer vars 
syfte är att lura dig.65  

 Till sist diskuterar Hauptman kring samhället och talar om hur informationsetik 
har utvecklats för vissa tänkare till ”global information justice” (GIJ), som är ett mer 
kraftigfullt koncept, med en bredare applikation än informationsetik. Då information är 
vår enskilt viktigaste resurs, och är en nödvändighet för att tillförskaffa och underhålla 
sina basbehov, är det oetiskt, det vill säga orätt, att beröva någon människa rätten att få 
ta reda på vad den behöver för att lyckas med sitt liv. Tänkarna inom GIJ menar därför 
att information och den teknologi som krävs för att komma åt den, måste användas på 
ett ansvarsfullt och omsorgsfullt sätt. En del menar att man måste se till att utbildning 
och utveckling måste ske på en individualiserad basis, snarare än att sträva efter någon 
slags universell homogenitet, då den förstnämnda förbättrar gemenskapen och sålunda 
främjar den positiva utvecklingen av varje enskild person.66 

Som kan ses av ovanstående diskussion famnar begreppet informationsetik brett, 
och berör en massa underdiscipliner som på ett eller annat sätt kan kopplas till 

                                                
60 The Field, International Center for Information Ethics (ICIE), [20080604] 
61 Hauptman använder här begreppet Community vilket omfattar de tre olika begreppet i översättning. 

Därför blir översättningen blir något problematiskt då Hauptman flyter i betydelsen när han använder 
begreppet.  

62 Hauptman, 2002, s. 121f 
ICIE 

63 Hauptman, 2002, s. 125 
64 Ibid., s. 127f 
65 Ibid., s. 128f 
66 Ibid., s. 129f 



20 
 

 
Yrkesområde Allmän etik Yrkesetik 

Figur 3: Yrkesetikens relation till allmän etik och yrkesområde. 
Figur hämtad från Ohlsson, Richard, Etiken och biblioteken, 2007, 
s. 52 

informationshantering. Då biblioteksetik är en av dessa, anser vi att denna diskussion är 
viktig för att man som läsare ska få en inblick i ett fält som är enormt stort.  

3.4 Yrkesetik 
Kerstin Rosenqvist skriver i sin rapport Biblioteksetik och bibliotekarieetik att alla 
yrken har en slags arbetsetik även om denna inte behöver manifesteras i skrivna 
regler.67 Arbetsetiken kan sägas ligga till grund för en yrkesstolthet, oavsett om du är 
läkare eller snickare har du en känsla för hur du ska göra för att ditt arbete ska vara 
kvalitativt, och den här känslan reglerar även yrkesrelationen till kollegor och 
samhället i stort. 
Rosenqvist hävdar också 
att man kan se 
yrkesetiken som en form 
av tillämpad etik som 
bygger på gemensamma 
samhällsnormer och en 
kollektiv accepterad 
arbetsetik. Skillnaden 
mellan arbetsetik och 
yrkesetik ligger i att arbetsetiken snarare kan betraktas som den känsla alla arbetare har 
för att göra ett gott värv medan yrkesetiken, skriven eller oskriven, reglerar etiken inom 
en viss given grupp inom ett visst yrke.68 Professorn och biblioteksforskaren Thomas J. 
Froehlich som säger:  
 

Professional ethics is not a new or special kind of ethics, rather it is values of 
’normal’ regular ethics applied to professional contexts. Ethical values or 
norms do not, or rather should not, change in nature by their contexts, 
although their application or implementation may change.69  

 
Vad har då yrkesetik för syfte? Ohlsson menar att man brukar betrakta yrkesetikens 
syfte med två olika avsikter, en intern och en extern. Den interna avsikten existerar för 
att ge etisk vägledning i olika etiska dilemman som kan uppstå inom yrkesutövandet. 
Den externa avsikten existerar däremot för att ge yrkeskårens yrkesutövande legitimitet 
ut mot allmänheten.70 Likaledes menar också Cecilia Claesson i ett föredrag att syftet 
med yrkesetik är att:  
 

- Skydda personer utanför yrkesgruppen från missbruk av professionellt monopol 
- Fungera som tecken på den professionellas ansvarskännande71  

 
Lärarna Gunnel Colnerud och Kjell Granström har skrivit en liknande definition i 
Läraryrkets professionalisering72 där de sammanfattar yrkesetikens syfte i tre punkter: 

 
1. Ett stöd för yrkesverksamma medlemmar inom en profession. 

                                                
67 Rosenqvist, 1991, s. 21 
68 Rosenqvist, 1991, s. 21 

 Ohlsson, 2007, s. 53 
69 Froehlich, Thomas J., Survey and Analysis of the Major Ethical and Legal Issues Facing Library and 

Information Services, 1997, s. 5   
70 Ohlsson, 2007, s. 55 
71 Claesson enligt Rosenqvist, 1991, s. 21 
72 Colnerud, Gunnel, Granström, Kjell, Läraryrkets professionalisering. Yrkesetik och yrkesspråk – Två 
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2. En garanti och ett skydd för klienter/patienter mot olämplig eller skadlig 
behandling. 

3. Grunden för att ett förtroende för yrkesutövningen upprätthålls.73  

3.5 Yrkesetisk kompetens 
Även om vi inte betvivlar att de flesta yrkesverksamma bibliotekarier idag strävar efter 
att göra ett gott arbete, innebär inte det att de faktiskt är bra bibliotekarier, då det inte 
räcker med bara en god vilja. Det är inte helt enkelt att definiera yrkesetisk kompetens, 
men på ett mer allmänt plan kan man enligt Ohlsson definiera kompetens och 
yrkesetisk kompetens som 
 

Att framgångsrikt kunna utföra ett arbete i enlighet med vissa föreskrifter i en 
given kontext. Yrkesetisk kompetens handlar därmed om en uppsättning 
relationsbundna förmågor, som visar sig i vår skicklighet att hantera intrikata 
situationer i vår yrkesutövning74  

 
Psykologen Kjell Ekstam tolkar yrkesetisk kompetens utifrån tre grundfaktorer, 
förnuft, empati och samvete.75 Roger Fjellström, docent i praktisk filosofi, erbjuder 
också en definition av yrkesetisk kompetens i sin bok Lärares yrkesetik76, men påpekar 
att det är ett svårtytt begrepp då det inte går att koppla till vissa bestämda handlingar då 
det är en förmåga som mer handlar om att underlätta för oss att göra det goda och det 
rätta. Fjellström utgår från tre punkter, god yrkesetisk insikt, god yrkesetisk attityd och 
gott yrkesetiskt omdöme. Med insikt menar Fjellström att man innehar en kunskap om 
det etos som finns i en verksamhets stadgar och styrdokument, men även en insikt av 
vad som förväntas av dig som bibliotekarie och biblioteket som samhällsinstitution.77 
Med attityd åsyftar han att man ska ha förmågan att tolka och tillämpa de yrkesetiska 
principerna som lever upp till den ”professionsmässiga intersubjektiviteten”, vilket 
innebär att om två bibliotekarier står i likartade situationer och vilar på samma etiska 
riktlinjer bör deras handlande bli det samma.78 De två ovanstående punkterna 
manifesterar sig i det yrkesetiska omdömet, när kollegor tillsammans diskuterar olika 
situationer på ett sakligt och genomtänkt sätt och att de olika berörda parterna tas i 
beaktning.79  

Om vi ska tolka allt detta och utgå från vår egen definition av yrkesetisk 
kompetens är nyckelordet medvetenhet. Om en bibliotekarie endast följer de 
föreskrivna reglerna utan ett uns av flexibilitet, visar denne en mycket svag yrkesetisk 
kompetens. Likaså en bibliotekarie som inte har tagit del av eller struntar i de etiska 
föreskrifterna och tar alla sina beslut efter eget huvud, visar precis lika dåligt yrkesetisk 
kompetens. För att ha en god yrkesetisk kompetens bör det först finnas yrkesetiska 
riktlinjer att följa. Sedan bör man som bibliotekarie vara medveten om dessa, men ändå 
inte vara begränsad av dem, för om man innehar en yrkesetisk kompetens bör man veta 
när man ska göra ett professionellt avvägande i en situation och följa föreskrifterna 
eller inte.  
 

                                                
73 Colnerud, Granström, 1989, s. 17ff 
74 Ohlsson, 2007, s. 76 
75 Ekstam, Kjell, Vardagens etik – för oss som jobbar med människor, 1999, s. 31 
76 Fjellström, Roger, Lärares yrkesetik, 2006 
77 Ibid., s. 187f 
78 Ibid., s. 188f 
79 Ibid., s. 189f 
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4.  Tidigare forskning 
”vi arbetar och har inte tid med sånt”80 

 
Här nedan tänker vi presentera den forskning som direkt fokuserar på biblioteks- och 
bibliotekarieetik inom Sverige. Det bör dock påpekas att forskningen i Sverige och i 
övriga norden är ytterst begränsad, värt att nämna är att det har gjorts forskning med 
anknytning till etik men dessa har på senare år, främst fokuserat på problematiken 
kring Internet och filtrering. Dock vill vi återigen betona att det här är den forskning 
som berör de svenska bibliotekarieetiska förhållandena.  
  
Bibliotekarien och forskaren Kerstin Rosenqvist skrev sin rapport Biblioteksetik och 
bibliotekarieetik på uppdrag av Nordiska litteratur- och bibliotekskommittén (Nordbok) 
för att sammanställa ett basdokument om etiska frågor på biblioteksområdet. Syftet var 
inte att den skulle vara ett förslag till en gemensam nordisk standard utan skulle kunna 
fungera som underlag för nationella diskussioner kring bibliotekarieetiska frågor. 
Rapporten har sin utgångspunkt i den bibliotekarieetiska diskussionen som fördes i det 
ovannämnda seminariet i Reykjavik 1990.81 I rapporten beskriver Rosenqvist vad etik 
är, dess betydelse för bibliotekarierna och dess professionalisering. Hon jämför det 
även med etikfrågor inom angränsande områden som exempelvis socialetik och 
journalistetik, hon tittar även på etiska normer internationellt inom biblioteksområdet. 
Rosenqvists rekommendationer som avslutar rapporten tar bland annat upp att etiska 
regler inom biblioteksområdet bör göras allmänt kända och att det behövs någon slags 
instans som dels är ansvarig för tolkning av de etiska reglerna och dels för att dessa ska 
kunna utvecklas. Vidare menar hon att det bör finnas en instans som 
biblioteksanvändare skulle kunna vända sig till med klagomål och klargöranden.82  
 
I kölvattnet av den ovannämnda rapporten utförde bibliotekarien Johannes Balslev och 
Kerstin Rosenqvist en kvantitativ studie där författarna i Bibliotekarien och samvetet 
undersökte vilka attityder och värderingar som man kunde finna hos olika 
folkbibliotekarier runt om i Norden.83 Rapporten färdigställdes 1994 och är den första 
och enda undersökning som hittills gjorts, gällande etiska frågor och folkbibliotekarier 
i en samnordisk kontext.  

600 frågeformulär skickades ut och 481 bibliotekarier (78%) visade till sist sitt 
intresse och svarade på de medföljande frågorna. Även om många av de svarande 
bibliotekarierna fann initiativet lovvärt, riktades dock en del kritik mot 
undersökningsmetoden då en del fann frågorna vara kantiga och onyanserade och att 
man inte kunde utveckla sina svar i förhållande till sin egen erfarenhet. En del av 
kritiken från svenska bibliotekarier kom av att en del formulär även skickades till 
bibliotekarier vid skol- och sjukhusbibliotek och dessa menade att vissa av frågorna 
kunde de inte svara på, då det är skillnad mellan folkbibliotekarier och andra 
bibliotekariegrupper. Problematiken påpekar Balslev och Rosenqvist låg i att det var 
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DIK-förbundet som gjorde urvalet och de hade inte möjlighet att särskilja mellan de 
olika bibliotekariegrupperna.84  

 Rapporten tog upp ett flertal teman som diskuterades flitigt, de som vi ansåg var 
av mest intresse för vår egen undersökning lyder: ”förmynderi eller ansvarstagande, 
”icke önskvärt material”, ”självcensur och foglighet” samt ”särbehandling”.  

Under ”förmynderi och ansvarstagande” ville författarna belysa den konflikt som 
kan uppstå när bibliotekarien anser att ett visst material kan vara farligt i vissa 
låntagares händer, helt enkelt när yrkesrollen ställs mot bibliotekariens egen moral.85 
”Icke önskvärt material” tog upp problematiken som bibliotekarier ofta ställs inför när 
det gäller inköp av litteratur som kan anses vara av tveksam karaktär86, ”självcensur 
och foglighet” behandlade problematiken med användarnas rätt till information när 
myndigheter av olika slag vill vara med och påverka beståndet. Av de teman vi fann av 
intresse tar författarna till sist upp temat ”särbehandling” där den så kallade 
jämlikhetsprincipen togs upp och undersökte om bibliotekarierna behandlade alla 
användare lika och rättvist oavsett om man till exempel var vuxen eller barn.87 

Balslev och Rosenqvist kom fram till att det fanns en gemensam värdegrund 
bland bibliotekarier i Norden, skillnader upptäcktes dock, både nationellt och inom det 
egna landet. Författarna påpekade att det inte fanns någon egentlig likriktning som man 
kunde peka på när det gäller bibliotekariernas attityder men inte heller något land där 
oenigheten kunde sägas vara dominerande.88 Trots denna gemensamma värdegrund 
kunde författarna se en skillnad i svar när bibliotekarierna gick från teori till praktik.89  

Med detta i åtanke avslutar dock författarna med att visa vilka likheter som finns 
bland bibliotekarierna inom de respektive olika länderna, några intressanta slutsatser 
kring den svenska bibliotekariekåren lyder: 

 
- Den svenska bibliotekarien är ganska efterfrågeorienterad, dock menar 

författarna att de kan klassas som mer restriktiva än genomsnittet i Norden 
gällande inköp av icke önskvärt material.90 

- Den svenska bibliotekariens hjälp till låntagare påverkas i viss utsträckning av 
om hjälpen kan leda till att låntagaren skadar sig själv eller andra.  

- Den svenska bibliotekarien är också mycket starkt avvisande gällande olika 
grupperingars påtryckningar vars enda syfte är att avlägsna ”oanständigt” 
material från bibliotekets bestånd.91 

 
I magisteruppsatsen Etik på bibliotek utförde Karin Byström och Jeanin Larsson en 
undersökning där de dels ville ta reda på vad bibliotekarier har för tänkande kring 
yrkesetik, men också vilka praktiska erfarenheter bibliotekarier har av yrkesetiska 
dilemman.92 Författarna utförde således en kvalitativ intervjuundersökning med 14 
folkbibliotekarier, där de till viss del kopplade samman sina resultat med Balslevs och 
Rosenqvists undersökning Bibliotekarien och samvetet. Byström och Larsson kom 
fram till att det yrkesetiska medvetandet inte var särskilt högt (med vissa undantag) hos 
de bibliotekarier som de intervjuade, de menade dock att alla de intervjuade 
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87 Ibid., s. 214 
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bibliotekarierna hade en ”praktisk yrkesmoral.”93 Deras undersökningsresultat skilde 
sig annars inte nämnvärt från resultaten ur Balslevs och Rosenqvists rapport.94 
Avslutningsvis diskuterade även Byström och Larsson kring bibliotekariernas 
profession, de ansåg att många av de bibliotekarier de intervjuade hade mer makt än 
vad de faktiskt var medvetna om, och säger, ”Vi tror också att bibliotekariekåren skulle 
vinna i professionalitet och yrkesetiskt medvetande om bibliotekarierna i gemen 
uppmärksammades på detta.95  
 
Richard Ohlssons specialarbete Den goda bibliotekarien96 behandlade yrkesetik med 
fokus på bibliotekarier. Syftet med arbetet var att påvisa olika infallsvinklar för att se på 
och lösa yrkesetiska problem. Arbetet är uppdelat i två stora teman, den allmänt etiska, 
och den yrkesetiska. Under det allmänna etiska temat presenterar Ohlsson 
grundläggande etiska begrepp och teorier för att på så sätt introducera läsaren in i 
etikens olika infallsvinklar. Under det andra temat diskuterar Ohlsson väldigt fritt kring 
yrkesetik inom bibliotek och vill visa på hur viktigt detta faktiskt är för 
bibliotekariekåren.97 
 
Av den mängd magisteruppsatser som avhandlat Internetfiltrering och Internetetik har 
vi valt att lyfta fram två av dessa som vi funnit mest relevanta. 

Kristina Wihlney har skrivit magisteruppsatsen Ja eller nej till filter?98 Där hon 
ville undersöka om filtrering är något lämpligt att använda för folkbibliotek. Hon 
undersökte noggrant diverse för- och motargument angående filtrering och kom fram 
till att motargumenten vida överskrider argumenteringen för. Wihlney utförde även 
fyra intervjuer på fyra olika bibliotek, biblioteken som undersöktes hade olika syn på 
filtrering, vissa var för, andra emot. Gemensamt för dem som ansåg att filtrering var 
något att sträva efter, vilade på en önskan om att skydda barn mot olämpligt material. 
De som var mot filtrering uttryckte oftast att de såg en problematik i att exempelvis 
skolbarn inte kunde komma åt visst känsligt material till skolarbete via bibliotekets 
publika datorer. Slutligen menade författaren att om man ska använda sig av filtrering 
ska man göra det med försiktighet och med en medvetenhet om dess fördelar och 
nackdelar.99  
 
Magisteruppsatsen Filter = censur?100 skriven av Sandra Falk och Jenny Åhman, vilka 
gjorde en kvantitativ enkätundersökning på 76 folkbibliotek, som även kompletterades 
med 3 intervjuer. Deras syfte var att undersöka bibliotekariers attityd till datorfiltrering 
i dess helhet och deras enskilda åsikter om desamma. De kom bland annat fram till att 
majoriteten av dessa bibliotek inte använde sig av filter, men att det ändå krävs regler 
för att använda de publika datorerna. Dessa regler kan delas upp i en praktisk, 
ideologisk eller etisk karaktär, ofta var de etiska reglerna oklart formulerade vilket 
ledde till att både användare och bibliotekarier hade svårt att veta vad som var tillåtet 
eller inte. Ett annat delmoment i undersökningen var att se vad lagen sade angående 
filtrering. De kunde konkludera att lagstiftningen inte hängt med i utvecklingen, och 
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filtrera Internet eller ej, 2001 
99 Ibid. 
100 Falk, Sandra, Åhman, Jenny, Filter=censur? En enkätundersökning om bibliotekariers rätt att 

begränsa information med hjälp av datorfilter, 2001 



25 
 

det inte står klart hur bibliotekarier har rätt att begränsa tillgången till Internet med 
hjälp av filter. Deras huvudfråga var att ta reda på om bibliotekarier ansåg sig ha rätt att 
begränsa tillgången till Internet med hjälp av filter, deras undersökning påvisade att de 
flesta bibliotekarier menade sig ha rätt att begränsa informationsflödet, både via 
Internet och i beståndet. Bibliotekarierna var dock överens om att censur inte får 
förekomma på ett folkbibliotek, däremot inte av definitionen av den. Vissa av 
respondenterna ansåg att man som bibliotekarie inte hade rätt att begränsa någonting 
alls, medan andra ansåg att man inte bara hade rätt utan borde skydda användarna mot 
stötande material, exempelvis pornografi eller drogpropaganda. Slutligen uttryckte 
författarna en oro över att det inte fanns tydliga regler för användandet av filter. Detta 
för att de såg i sin undersökning att det många gånger togs beslut av en enskild 
bibliotekarie och därför fanns det ingen tydlig definition av exempelvis pornografi, 
sexism eller kränkande sidor. Besluten gällande vad som ansågs som lämpligt material 
togs således på de enskilda biblioteken och inte av en gemensam yrkeskår.101 
 

                                                
101 Falk och Åhman, 2001 
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5. Normativa positioner på den bibliotekarie-
etiska arenan 

The average person is highly unlikely to have given a second – even a first – thought to 
the question of the professional ethics of librarians. Think of the stereotype of a librarian: 
a bespectacled spinster with a pencil in her bun, dispensing novels to drowsy dowagers 
and shushing rowdy students. What could that image have to do with ethics at all?102  

 
I följande kapitel kommer vi att presentera ytterligare litteratur som vi kommer att 
använda och förhålla oss till under själva analysen. Till skillnad från föregående 
kapitel, ligger fokus här på den internationella bibliotekarieetiska debatten. Vi har 
ingen enskild teoretisk modell att utgå från, men vi har valt att fokusera på två verk av 
den amerikanska forskaren och professorn Robert Hauptman, Ethical Challenges in 
Libriaranship103 och Ethics & Librarianship104 som inspirerat och påverkat oss i våra 
funderingar kring bibliotekarieetik och har påvisat hur många områden inom 
biblioteksvärlden som bör omfattas av ett etiskt medvetande. Dock kommer vi att både 
spegla och motargumentera Hauptmans åsikter med hjälp av andra etikteoretiker inom 
biblioteksfältet för att ge en så bred bild som möjligt av det spann av åsikter och idéer 
som existerar inom den biblioteksetiska debatten, för Hauptman går knappast 
oemotsagd. Dock innebär detta inte att vi alltid håller med Hauptman, men hans texter 
spänner över hela det bibliotekarieetiska fältet, och hans provokativa åsikter är väldigt 
tacksamma att diskutera kring. 

Robert Hauptman tillhör en av de mest inflytelserika tänkarna inom det 
bibliotekarieetiska fältet och de flesta som har behandlat någon form av biblioteksetik 
efter honom har på något vis refererat till honom, framförallt i den angloamerikanska 
etikdebatten. Han blev känd (eller ökänd) för ett experiment han genomförde 1976, då 
han besökte 13 folkbibliotek utklädd som en ”suspicious-looking ’radical’”105 och 
efterfrågade information rörande hur man på bästa sätt skulle kunna bygga en bomb, 
”requests made with a strong implication that a suburban house was to be blown up”106. 
Alla 13 bibliotek gav honom den information han efterfrågade och Hauptmans 
undersökning resulterade i en artikel som konkluderade ”that the abjuring of social 
responsibility in favor of the dubious professional commitment of dispensing 
information is ethical unecceptable”.107 Således kan man här se att Hauptman tillhör 
den grupp inom biblioteksvärlden som anser att bibliotekarien ska ta mer ansvar över 
den information som denne lämnar ifrån sig. 

Hauptman påstår att det finns två stora rådande perspektiv inom informationsetik. 
Det ena menar att bibliotekarien aldrig ska låta sin personliga moral eller sina politiska 
och religiösa åsikter få påverka yrkesrollen som bibliotekarie och det andra 
perspektivet talar mer om att det individuella beslutsfattandet bör få en mer 
framträdande roll inom biblioteket och att bibliotekarier borde ta mer ansvar över sina 
handlingar. Hauptman hävdar också att det rådande perspektivet på biblioteken under 
en mycket lång tid har varit att bibliotekarien inte har att göra med vad som händer 
med informationen när den väl är utlånad, han menar dock att det kan vara oetiskt att 
ge ut information då viss information i felaktiga händer kan hjälpa till att skapa oetiska 
                                                
102 Lindsey, Jonathan A., Prentice, Ann E., Professional Ethics and Librarianship, 1985 
103 Hauptman, Robert, Ethical Challenges in Libriaranship, 1988 
104 Hauptman, Robert, Ethics & Librarianship, 2002 
105 Wiener, Paul B., Mad bombers and ethical libriarians: A dialogue with Robert Hauptman and John 

Swan, 1987 
106 Hauptman, 1988, s. 4 
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aktiviteter.108 Istället anser Hauptman att bibliotekarien ska sträva efter att försöka 
balansera samhällets behov mot användarens, i en etisk situation bör man agera på 
olika sätt beroende på situationen, inte blint följa lagar eller regler. Han menar att 
bibliotekarien ska vara uppmärksam och i vissa fall till och med hindra viss 
information från att lämna biblioteket beroende på situationen.109   

Efter vår läsning av en mängd texter anser vi dock att bilden är något mer 
komplex, även om vi kan urskilja huvuddragen som Hauptman beskriver. För ofta kan 
vi se hur de olika perspektiven glider in i varandra och kan vara svåra att särskilja, vi 
har därför valt att inte bygga upp vårt teorikapitel på en separering av de två olika 
perspektiven, utan låter författarnas argument möta varandra, för att ge en så bred bild 
som möjligt kring problematiken om vad som kan ses som etiskt beteende inom 
biblioteksvärlden.  

Här nedan följer en presentation av olika skribenters åsikter kopplade till de 
teman vi nämnde tidigare under rubriken ”1.4 Avgränsning”, dessa är: ”Bibliotekarier 
och etiska riktlinjer”, ”Ansvar och konsekvens”, ”Inköp till bestånd och 
påtryckningar”, samt ”Etiska problem gällande Internet”. I vissa fall flyter dessa ihop, 
bland annat genom begreppet censur som berör alla dessa teman, men vi har strävat 
efter att hålla isär dem mycket vi kunnat för tydlighetens skull. Dessutom är vi i allra 
högsta grad medvetna om att varje tema hade kunnat bli en egen uppsats i sig, men vi 
vill med denna uppsats öka medvetenheten kring den etiska problematiken på bibliotek, 
för bibliotekarier. 

5.1 Bibliotekarier och etiska riktlinjer  
Vad vi fokuserar på här och vad som är viktigt för oss är de skrivna etiska riktlinjerna 
eller koderna och hur olika författare och forskare förhåller sig till dessas vara eller 
icke vara.  
 
Richard Ohlsson menar att det vore mycket önskvärt om det fanns en kodex för att 
skydda användarna av biblioteket då man som bibliotekarie står i en maktposition 
gentemot dem.110 Därför bör man inom den egna yrkesverksamheten klargöra för 
allmänheten vilka krav de har rätt att ställa på yrkesgruppen. Likaledes menar W.C. 
Koehler och J.M. Pemberton att:  
 

Professional codes of ethics and formalized standards of practice are far more 
than window dressing or the mere expression of abstract, but unattainable 
principles. Ethical codes establish the parameters of acceptable behavior. 
They offer the practitioner a frame of reference to direct professional 
behavior. They also offer support and guidance for professionals where 
conflicts arise between the interests and demands of the profession and 
society as a whole or between their professional and corporate affiliations.111  

 
David McMenemy112, Alan Poulter113 och Paul F. Burton114 har skrivit i sin bok A 
handbook of ethical Practise115 att etiska riktlinjer förmedlar kärnvärden för dem som 
                                                
108 Hauptman, 1988, s. 3f  
109 Ibid., s. 43ff  
110 Ohlsson, 1992, s. 20 
111 Koehler och Pemberton enligt McMenemy et al., 2007, s. 28 
112 Undervisar vid institutionen för dator- och informationsvetenskap på University of Strathclyde sedan 

2001 
113 Undervisar vid institutionen för dator- och informationsvetenskap på University of Strathclyde sedan 
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står både utanför yrkeskåren och anställda inom den. De menar att detta är av stor vikt 
då en sådan kodex definierar arbetarnas professionella status, och de avslutar med att 
säga ”If it is not clear what you stand for, it is a case of guesswork for people outside of 
the profession to know exactly what it is you do.”116  

Som ovan skrivet kan man tycka att etiska riktlinjer är viktigt för 
bibliotekariekåren, vilket också Hauptman anser då han framhåller vikten av de 
amerikanska yrkesetiska riktlinjerna (i det här fallet American Library Asscociation 
Code of Ethics) då de inte skyddar professionen på bekostnad av användarna. 
Samtidigt ägnar han en viss kritik åt dem som för dogmatiskt håller sig till det skrivna 
ordet, och gömmer sig bakom de etiska riktlinjerna, att bara följa order är inte etiskt 
försvarbart, vilket tyska tjänstemän fick erfara under Nürnbergprocessen 1945-46 när 
de sade sig enbart ha följt order.  

Hauptman menar dock att det egentligen inte spelar någon roll om man som 
bibliotekarie idag strikt följer etiska riktlinjer eller bara följer sin personliga moral, då 
man som bibliotekarie inte kan bli bestraffad för ett oetiskt beteende. Jämför 
exempelvis med läkare och advokater som kan prickas och till och med förlora sin 
licens, om de inte uppfyller de krav som deras respektive etiska regler föreskriver. En 
svensk praktiserande bibliotekarie kan idag uträtta sitt värv, utan att ha någon som helst 
kännedom om DIK: s etiska riktlinjer.  

Etiska riktlinjer ska finnas, men den enskilda bibliotekarien måste själv ha en så 
pass etisk medvetenhet att han eller hon vet när man ska bryta mot dem och ta ansvar 
för sina handlingar. Hauptman framhåller dock främst att bibliotekarier måste utveckla 
en etisk medvetenhet kopplad till ens professionalism frånskild den privata moralen. 
Han citerar Lydia F. Knight som frågar sig ”must I live a dichotomous life, to one set 
of standards in my professional life and to another in my private life?”117 På detta 
svarar Hauptman,”the answer is, yes, of course she must. This is precisely what 
“professionalism” demands.”118  

Det har framförts kritik mot etiska riktlinjer genom åren, några exempel är till 
exempel rektorn Samuel Rothstein på biblioteksskolan The University of British 
Columbia, som 1967 höll ett tal på Canadian Library Associations årliga konferens, där 
han riktade kritik mot ALA:s etiska riktlinjer för deras generalisering och banalitet, han 
beskrev koden som ”fatuous adjurations”. Men hans kritik gällde inte bara en specifik 
kod utan det var en kritik som var riktad mot hela idéen av att ha någon form av 
yrkesetisk kod, inom biblioteket. Rothstein menade att man hellre skulle ha en 
deklaration av principer, ett etos.119  

En viss mildare kritik av etiska riktlinjer framfördes av John Swan 1987 som kan 
läsas i artikeln som Paul B. Wiener publicerade 1987, där en diskussion mellan Robert 
Hauptman och John Swan återfinns. Swan deklarerar att han har ”problems with the 
ALA Code of Ethics, but I must grant that it would be most difficult for this code (or 
any other) to reflect the real difficulties inherent in sorting out ethical issues in many 
cases.”120 
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5.2 Ansvar och konsekvens 
Här vill vi diskutera bibliotekariers förhållande till hur mycket ansvar en bibliotekarie 
egentligen ska ta för den information denna lämnar ifrån sig. Ska han eller hon 
reflektera över till vem man lånar ut till och vilka konsekvenser informationen kan ha? 
För trots allt, informationen ska vara tillgänglig för alla, eller? Det vi vill beskriva här 
handlar om spänningarna mellan den egna personliga moralen och den professionella 
yrkesetiken, spänningarna emellan konsekvensetik och pliktetik.  
 
Hauptman hävdar att det finns till synes tre specifika skäl till varför bibliotekarier inte 
ägnar någon större tanke åt etiska dilemman Det första skälet är att etiska dilemman 
inte uppstår särskilt ofta inom biblioteket, det andra är att när en sådan situation 
faktiskt uppstår framstår den så pass oviktig att de knappast är värda någon åtanke, och 
det tredje skälet är att just för att bibliotekarier jobbar för en organisation är de bundna 
både av kontrakt och lagliga skyldigheter för att agera som ledningen dikterar och han 
menar att organisationen alltid har det sista skrämmande ordet.121 Dock anser 
Hauptman att alla dessa tre skäl bara är ursäkter och säger:  
 

These are all false, merely convenient excuses to avoid taking responsibility 
for one’s actions, speaking up if one believes that, for example, affirmative 
action or filtering, plagiary or petty pilfering are unacceptable, and acting in 
comport with one’s ethical obligations both personal and professional.122 

 
Hauptman skriver att det dominerade förhållningssättet under en längre tid har varit att 
bibliotekarier inte har något ansvar över vad som händer med informationen när den 
väl har lämnat biblioteket. Han menar dock att det finns situationer då man som 
bibliotekarie bör lämna sin professionella roll för istället bara vara en människa, han 
menar att det är bibliotekariens skyldighet att alltid vara medveten och överväga olika 
möjligheter, tänka och balansera användarens behov mot samhällets. För trots allt är 
bibliotekarien en del av samhället och inte bara en automatisk 
informationsförsörjare.123 Hautman påtalar att många anser att hans förhållningssätt 
innebär att man censurerar om man vägrar lämna ut efterfrågad information. Hauptman 
menar dock att ”refusing to search out information on the most effective and easily 
obtained poison for a psychopath who makes it clear that he plans to put it in a city’s 
reservoir is not censorship.”124 Hauptman påtalar att information som denna inte ska 
förstöras eller gömmas, det är inte det han åsyftar, den finns tillgänglig i beståndet och 
galningen ifråga kan därför själv söka upp informationen, bibliotekarien ska dock inte 
göras delaktig i ett sådant fruktansvärt dåd. Han säger inte att bibliotekarier ska vara 
någon form av profet som siar om en möjlig framtid, eller att vi ska ta ansvar över 
andra människors handlingar, utan bara att om en situation där informationen är så pass 
skadlig för användaren eller samhället, bör man som samhällsmedborgare kontakta 
polisen eller motsvarande, även om detta överträder konfidentialitetskravet.125  

På motsatta sidan av Hauptmans argument för att ta ansvar för den informationen 
man lämnar ifrån sig, finns det dem som hävdar det motsatta; att ta ansvar, att hindra 
någon att få tillgång till information är censur. En av dessa är avdelningsledaren på 
Danmarks biblioteksförening Kirsten Grubbe Jensen som skrivit artikeln ”Fri adgang 
till information”. Hon menar att även med all den goda viljan i världen att vilja 
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beskydda de svaga som exempelvis barn eller ungdomar, underbegåvade eller gamla, 
”som man mener har svært ved at tåle og forholde sig til den rene ubesmykkede 
sandhed” genom att inskränka tillgången till information är censur, och anser att 
bibliotekarierna alltid ska bekämpa alla former av censur. Hon hävdar att 
”bibliotekerne skal netop stå som eksponenter for adgang til enhver information helt 
uden begrænsninger.”126  

Det finns två böcker som avhandlar hur man bäst tar livet av sig, Suicide Mode 
D’Emploi och If I die before I wake127, som diskuterats livligt i olika artiklar huruvida 
om man ska ta ansvar och hindra boken från att lämna biblioteket om man misstänker 
att personen som frågar efter den är suicidal, eller om man ska trycka på att 
informationen alltid ska vara fri. Charles A. Bunge128 skriver i anslutning till 
självmordsboksdiskussionen att bibliotekarier inte har något ansvar över den 
information som lämnar biblioteket, då ett inskränkande av tillgängligheten skulle 
innebära att man inte erkänner användarens egen kompetens att kunna avgöra vad de 
ska göra när deras informationsbehov är uppfyllt, och ”it denies clients the freedom to 
direct their own lives”129 Dorothy Broderick130 innehar samma ståndpunkt som Bunge 
och menar att omdömen baserade på ett paternalistiskt synsätt på användaren placerar 
bibliotekarier i samma kategori som censorerna och skriver:  

 
This is a very poor view of the human race, one that I do not share. I am 
convinced that most people, given access to all points of view, will choose 
for themselves that which is least destructive personally for society. I worry 
far more about decisions on ignorance then those based on information 
[...]”131  

 
Bibliotekarien Sara B. Sluss har skrivit artikeln ”Is it ethical to help a student find a 
how- to- commit-suicide manual, and is that all you do?”132. Artikeln är en samling 
brev från sju olika bibliotekarier som svarar på en fråga som ALA:s ethics committee 
ställde i tidskriften tidigare samma år: ”A reference librarian is asked by a student for a 
copy of Suicide Mode D’Emploi (a French publication linked to 10 suicides). Do you 
find him the book? If so, is that all you do?”133 Svaren var väldigt spridda, vissa ansåg 
att fri tillgång till information var det som var viktigast att tänka på medan andra mer 
fokuserade på att faktiskt fråga ut studenten ifråga som ville få tillgång till 
självmordsboken. Ett exempel från denna artikel kan läsas i James Burnetts brev där 
han menar att bibliotekarien finns till för att hjälpa användare att finna information, inte 
att döma anledningen till lånet, att genomföra en referensintervju är att försäkra sig om 
att studenten får all den hjälp och information den kan få, referensintervjun ”does not 
constitute a license to pry”.134 Ett annat exempel ur artikeln är Nancy Seale Osbornes 
brev, där hon skriver att hennes ansvar som referensbibliotekarie skulle vara att hjälpa 
studenten att hitta boken, men hon säger också att hon i en referensintervju skulle fråga 
honom varför han ville läsa just den boken, ”Nosy? I don’t think so; there are ways to 
show genuine concern, leaving the student with the option to answer the question in his 
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Champaign 
129 Bunge, Charles A., Ethics and the reference librarian, 1999, s. 27 
130 Undervisar på Graduate School of Library Services, University of Alabama 
131 Broderick, Dorothy, Value laden barriers to information dissemination, 1982 s. 23 
132 Sluss, Sara B. Is it ethical to help a student find a how-to-commit-suicide manual, and is that all you 

do?, 1983 
133 Ibid., s. 643 
134 Ibid., s. 643 



31 
 

or her way. What if the answer should be: ”I want to kill myself.” I would not hesitate 
to move to a less public place, ask more questions and perhaps recommend our 
counseling center.”135  

John Swan har under en längre tid debatterat etiska frågor med Robert Hauptman 
och har ansetts av Hauptman själv som hans största meningsmotståndare. I en 
diskussion kring Hauptmans bombexperiment, anser Swan att den som frågar efter 
information hur man bygger en bomb alltid har rätt till den hjälp en bibliotekarie kan 
ge honom, att tillgängliggöra information är en handling av personligt och samtidigt ett 
professionellt etiskt åtagande. Han menar, att visst, kan en galen bombman få tag på 
den information han söker efter på ett bibliotek, och vår lagenligt etablerade rätt att ha 
frihet att läsa och få tillgång till information kan vara farligt, men understödjandet av 
denna frihet är av största etiska vikt, åtminstone traditionellt för bibliotekarier, för vi 
har satt vår lit till kopplingen mellan kunskap och ansvarsfullt agerande.136 Han säger 
även i artikeln “Helpful librarians and hurtful books”137 angående 
självmordsboksdebatten att ”we stand behind the risky book, not because we want 
facilitate suicide, but because the book gives expression to an aspect of human 
experience which some of our patrons want to understand.”138 Han hävdar också i 
sammanhanget att det inte är böcker utan människor som är farliga, att hävda detta 
anses av en del att vara ett sätt att fly från ansvar, Swan menar dock bestämt att detta är 
den fundamentala anledningen till att ta ansvar, ”We are in the communications, not 
the ammunition, business and our responsibility is to know the difference.”139 En 
suicidal yngling behöver inte utsätta sig för en nyfiken bibliotekarie, han behöver bara 
sätta sig vid närmsta dator som är Internetansluten för att hitta vad han söker. Swan 
menar att ”Imposing a personal belief upon the patron, this librarian is not opting for an 
ethical position over an un- or nonethical one; he/she is denying another person’s right 
to the knowledge necessary for he/her own ethical decision.”140 

Den forna ALA-presidenten Michael Gorman skriver i sin bok Our Enduring 
Values. Librarianship in the 21st Century om de båda extremerna inom debatten kring 
intellektuell frihet, de som vill släppa all information fri utan undantag, samt de som 
skulle bestämma vad som skulle vara tillgängligt och för vem, baserat helt efter egna 
principer och preferenser. Men för resten av oss är världen mycket mer komplex, och 
man får förhandla i ljuset av båda principer och praktiken. Ibland kanske man får rucka 
på sina principer, för som Gorman säger ”Small sacrifices may well, on occasion, 
benefit the majority of library users. One does not have to be perfect to be able to live 
with one’s conscience.”141 

5.3 Inköp till beståndet och påtryckningar 
Under denna rubrik tänker vi redogöra för vad som sägs om etiska problematiken med 
inköp till beståndet och de krafter som vill att man ska ta bort eller köpa in en särskild 
sorts information. Vad man bör man ha i åtanke? Vad kan egentligen betraktas som 
censur och vad kan betraktas som urval? För man bör betänka, att som inköpsansvarig 
innehar man en stor makt och ett ansvar för att beståndet ska vara balanserat, alla sidor 
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av ett argument bör vara representerade. Hur mycket ska man lyssna på enskilda inre 
eller yttre krafter, exempelvis politiska eller religiösa organisationer?  
 
Hauptman skriver att det mest självklara etiska problemet när det gäller inköp till 
bibliotekets bestånd är att undvika olika former av censur. Hauptman är självfallet mot 
censur inom biblioteket, men poängterar också samtidigt att inget bibliotek helt kan 
undvika censur, man kan knappast finna porr på barnavdelningen, vilket skulle kunna 
definieras som censur enligt den definitionen av censur vi faktiskt har.142 Hauptman 
menar därför att det finns undantag då bibliotek faktiskt kan bedriva censur för att till 
exempel skydda minderåriga. Det finns dock en risk enligt Hauptman att i vissa fall 
kan inköp vara synonymt med censur, Hauptman refererar med detta i åtanke till 
Celeste West som vägrar att kapitulera inför den subtila censureringen som praktiseras 
av vissa inköpsansvariga. Hon presenterar fem möjliga böcker, suicide manual, A 
guide to felonious civil disobedience, an advocacy of pedophilia, Gun advice for 
women, och Anal Pleasure and Health, och avslutar med följande utmaning, 
”Remember, censorship is an excuse for not having to talk about reality. Are there any 
of these titles you would not order?”143 Hauptman tror att det finns ett antal 
bibliotekarier som inte skulle köpa in dessa titlar, ibland på grund av legitima skäl, ett 
bibliotek kan inte köpa in all litteratur, men andra skulle förmodligen undvika att köpa 
in dessa för att slippa senare problem vilket är censur.144 Det finns dock en risk enligt 
Hauptman att man blandar ihop urval och censur, urval är när en lekman kan föreslå 
böcker, eller när en professionell yrkesperson väljer ut lämpliga artiklar till bibliotekets 
bestånd.145 Censur är däremot när man aktivt undviker böcker, tidskrifter, 
dagstidningar, teaterstycken föreläsningar, diskussioner, radio och tv-program, filmer, 
konstverk et cetera. Om man finner dessa verk stötande på grund av moraliska, 
politiska, militära eller andra orsaker är det alltid censur, oavsett om man undviker dem 
i sin helhet eller dessas delar.146 Hauptman menar att vi inte är vad vi äter, lika lite som 
att vi är det vi läser. Det kommer alltid att finnas enskilda personer (exempelvis 
bibliotekarier) eller grupper med en religiös eller en politisk agenda, som är dedikerade 
till att eliminera vad de finner anstötligt och påverka andra att tycka det samma, det kan 
gälla politiska eller religiösa skrifter, musik eller film, eller olika former av konst. Han 
menar att ”Neither individuals nor those who have banded together into groups, in 
order to further a specific agenda have the right to control the productions of others.”147 
Han hävdar bestämt att i ett sant demokratiskt samhälle är alla former av intellektuell 
kontroll och censur oacceptabelt, ”Those who argue that racists speech, false speech, 
fighting speech, or pornographic speech causes harm and therefore must be outlawed 
are wrong.”148 Han menar (på basis av den amerikanska konstitutionen) att man har rätt 
uttrycka rasistiska tankar, uppmana till brott eller beskriva sina sexuella perversioner i 
detalj utan att hamna i fängelse för det man säger eller skriver.149  

Swan infaller med Hauptmans tankar vad det gäller censur och intellektuell frihet, 
och menar att alla människor har sin sanning och ”vet” vad sanningen är. Han skriver: 

 
As human beings we inevitably hold cause with one or many of these truths, 
but as librarians our cause is, in a very practical sense, not truth but freedom. 
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Indeed, our truth is freedom, freedom of access, freedom for our patrons to 
draw upon our resources, to sort their own truths out of our carefully 
collected and managed mélange of truths, half-truths, untruths, and non-
truths. […] we have evolved as a profession from the position of guardians of 
one set of truths to guardians of access to all information. 150  

 
Sanningen som sådan är därför inte relevant i bibliotekets selektion, utgallring, 
förvaring eller klassifikation. För Swan vore det därför orimligt för ett bibliotek att vika 
hädan för andra gruppers ”sanningar” och påtryckningar. Detta uttrycks även explicit i 
de amerikanska etiska riktlinjerna (ALA Code of Ethics, se bilaga 12.3) där det står 
skrivet att bibliotekarier är etiskt bundna till att motstå censurering, Swan skriver också 
att deras etiska standards förbjuder dem att censurera. Han hävdar dock att de flesta 
bibliotekarier medvetet eller omedvetet ibland censurerar och hänvisar till Leon 
Carnovsky som en gång sagt ”I have never met a public librarian who approved of 
censorship or one who failed to practise it in some measure.”151 

Gorman anser att diskussionen inte gäller den intellektuella frihetens vara eller 
icke vara, utan snarare applikationen av den, han skriver, ”The fact is that many 
quarrels about intellectual freedom are not between those who are for it and those who 
are against it. They are often between people who believe in different applications of 
intellectual freedom, while all professing to be for it.”152  

Hauptman menar även att det finns en etisk aspekt på inköp till beståndet när det 
gäller bibliotekets inköpsbudget. Om man som inköpsansvarig slarvar med sitt 
åtagande genom att inte köpa in relevant litteratur, slösar denna med bibliotekets 
resurser som hade kunnat användas till något annat viktigare. Likaså bör man inte 
överkonsumera en sorts media, kanske man inte behöver den 15:e vegetarianska 
kokboken eller ytterligare en Franz Kafka biografi när man redan har åtta stycken, 
förvisso kanske kan detta i något bibliotek vara rimligt, men det är upp till detta 
biblioteks inköpsansvarige att avgöra.153  

5.4 Etiska problem gällande Internet 
Här nedan kommer vi att beskriva några förhållningssätt till Internet och filtrering. För 
vi vet alla att det finns en massa tveksamt material på Internet som exempelvis 
pornografi, extrema politiska åsikter och rena lögner. Frågan blir då, ska man förbjuda 
tillgången till dessa sidor eller inte? 
 
Hauptman påtalar att Internet är en stor etisk utmaning för dem som försvarar 
intellektuell frihet. Vi kan inte göra någonting åt vad folk använder Internet till hemma, 
men problemet är vad de använder publika datorer till i offentliga miljöer. Han hävdar 
att om en användare sitter vid en dator, utan någon klagar ska bibliotekarien lämna 
denna i fred, däremot, om personen ifråga ber om hjälp har bibliotekarien ett ansvar att 
indikera att materialet kan vara felaktigt eller missvisande. Ett av de mest 
kontroversiella och diskuterade ämnen i biblioteksvärlden är tillgången till 
pornografiskt material via Internet i offentliga lokaler. Angående detta säger Hauptman 
”I take the unequivocal hard line: It is non of our business what a person is doing as 
long as he or she is civil and not annoying others.”154 Han menar att människor som 
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påstår att bilder av nakna människor på avlägsen skärm skapar en fientlig miljö eller är 
sexuellt trakasseri skulle bli förvånade om de fick veta att politiska, hädiska eller 
våldsamma sidor eller bilder kan ha samma effekt på andra. Han skriver att ”in a 
democracy, it is unacceptable for the minority to control the majority.”155 Däremot 
säger han att om det blir uppenbart att en användare begår brott eller andra olagligheter 
via datorn ska man som bibliotekarie, beroende på omständigheterna, kontakta lämplig 
myndighet.156 Ofta när man talar om filtrering av Internet är det för barnens och 
ungdomarnas bästa i åtanke menar Hauptman, inte så mycket vad det gäller våld som 
det gäller sexualitet. Barn och ungdomar får ofta spela våldsamma spel, se på 
våldsamma filmer, följa med föräldrarna till våldsamma sportevenemang (som 
exempelvis ishockey), samma människor som tar med barn och ungdomar på sådana 
här aktiviteter är desamma som vill filtrera Internet.157 

Gorman hyser samma syn som Hauptman i frågan och menar att under varje 
generation har vuxenvärlden alltid gått till angrepp mot nya ungdomskulturer eller nya 
medier, för att dessa har ansetts gå till angrepp på nationens moral. Gorman ser starka 
paralleller till denna hysteri och påtalar att Internet idag är den nya syndabocken, för 
när censorer och filtrare talar om kultur och moraliskt förfall menar de den 
förskräckliga duon sex och våld, och talar om att det finns olika nyanser i synen på vad 
som anses vara anstötligt, exempelvis kan vissa finna alla former av det skrivna ordet 
eller avbildningar av sexualitet eller nakenhet som anstötligt, medan andra bara 
reagerar på skrivna eller avbildade sexualakter. Likaså finns det olika nivåer av 
accepterat våld, och Gorman frågar sig varför patriotiskt våld på film som hyllar 
nationen är mer legitimt än exempelvis spelvåld. Gorman närmar sig därför Hauptmans 
åsikt angående Internet men drar det ett steg längre och hävdar att titta på våld och sex 
över Internet inte gör någon vidare nytta för någon, men inte heller någon skada. 
Gorman anser därför som Hauptman att det inte är bibliotekariens jobb att gå in och 
avgöra vad barn och vuxna får titta på bibliotekets datorer, han skriver: 

 
the objection to children having access to sexual materials through modern 
media is the same as the decades-old objection to sexual content in books, 
films, and other material. It is rooted in a morality and an ideology that 
wishes to protect the ”innocence” of children from the ”corruption” of sex. It 
is the duty and obligation of parents to guide and advice their children in 
their reading and viewing habits, and they, and they alone should police those 
habits in the light of their own morality and convictions. I would much rather 
young people were reading The Joy of Sex then watching slasher movies or 
playing violent video games, but that is my morality and I would not seek to 
ban either on the basis of it.158  

 
Det vanligaste sättet att försöka hindra barn och ungdomar från att komma åt olämpligt 
material på Internet är med hjälp av filter, med vilket man blockerar vissa termer och 
ord vid en sökning. Det finns de som försvarar användningen av detta för att skydda 
barn och unga medan de som är emot menar att filtrering kränker den personliga 
integriteten. Vad man nu än anser i frågan menar Gorman att ”The truth is that filtering 
systems do not work and they never will work!”159 Han hävdar att för att få ett 
fungerande filtreringssystem på en dator skulle man behöva katalogisera och 
klassificera nära på varje sida på Internet, vilket är en omöjlighet. Men Gorman är inte 
oresonlig, om föräldrar vill, kan man exempelvis placera barnens datorer så att man 
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kan se vad de gör och att man som barn har skriftlig tillåtelse från föräldrarna att 
använda bibliotekets datorer. 160  

McMenemy et al. problematiserar filtrering av Internet och skriver att 
filtreringsprogram är baserade på att blockera vissa ord eller fraser inom en webbsida 
eller webbadresser som finns med på en lista med bannlysta sajter eller en kombination 
av båda. McMenemy et al. säger att filtrering är etiskt sunt från ett specifikt perspektiv, 
då filtreringen hjälper till att hindra människor från att besöka vissa olagliga 
Internetsidor. Men, att filtrera Internet är antitesten till fri och open access, filtreringen 
sorterar inte bara ut olämpliga sidor utan också fullt legitima. När exempelvis en 
användare vill ta reda på någonting om könssjukdomar eller andra känsliga frågor 
rörande exempelvis sex eller sexualitet, blir dessa sidor oftast stoppade av 
filtreringsprogrammet. Många som försvarar användningen av filter menar att det är 
bara till att fråga bibliotekarien om denna vill släppa fram sidan ifråga, McMenemy et 
al. menar att det här är naivt att tro, då ofta gäller detta så känsligt och personligt 
material att användaren tycker det är pinsamt och det är därför denna från början har 
valt att söka på Internet.161  

Det finns dock de som anser att filtrering bör användas på bibliotekets publika 
datorer, och att dess fördelar väger upp dess nackdelar. En av dessa är Cynthia 
Beuselinck, examinerad från SAIT162 in Calgary, Alberta, och har arbetat med 
utbildning i Internetanvändande sedan 1995. Beuselinck menar att bibliotek alltid har 
setts som en säker plats för barn, men när Internet fick en plats på biblioteket fick barn 
plötsligt tillgång till och utsattes för sådant som kan ses som olämpligt för dessa. 
Således anser Beuselinck att filtrering bör ses som ett alternativ för att skydda barn och 
ungdomar från sidor med olämpligt material. Hon påpekar i sammanhanget att barn 
och unga, inom alla samhällsgrenar, inte behandlas på samma sätt som vuxna. Barn får 
inte konsumera alkohol, använda tobak, köra bil, rösta, eller se på pornografisk film på 
bio. Varför skulle då biblioteket vara en frizon för barn där dessa regler inte existerar? 
Hon uttrycker ändå att filtrering är en viss form av censur, men anser att när det gäller 
just barn och ungdomar kan denna sortens censur vara befogad.163  

5.5 Kommentarer och sammanfattning 
Vi har i ovanstående kapitel velat uppvisa bredden och splittringen i debatten kring 
bibliotekarieetiska frågor. Vi vill här sammanfatta en översikt över denna debatt. Under 
kapitlet ”6.1 Bibliotekarier och etiska riktlinjer” ville vi visa att etiska riktlinjer för 
bibliotekarier inte ses som en självklarhet, utifrån vår läsning, var majoriteten av våra 
författare positiva till riktlinjer, även om en del av författarna var kritiska till dess 
formuleringar och dess nuvarande funktion. Förhållningssätt till riktlinjer för 
bibliotekarier skiljde sig åt, även bland dem som är positiva. Vissa ville att de skulle 
formuleras på ett sådant sätt att de ska betraktas som regler, snarare än riktlinjer, andra 
menade att det inte går att formulera riktlinjerna att de är applicerbara på specifika 
praktiska situationer som kan uppkomma.  

Under ”6.2 Ansvar och konsekvens” ville vi redogöra för problematiken kring 
bibliotekariers ansvarstagande och synen kring ansvar. I vår litteratur kunde vi urskilja 
två distinkta läger där det ena tog fasta på att man som bibliotekarie också har ett 
ansvar som samhällsmedborgare och inte alltid kan luta sig tillbaka på sin profession. 
Det finns fall när bibliotekarier måste ingripa, lämna sin bibliotekarieroll och träda in i 
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rollen som en ansvarsfull medmänniska i fall där det finns fara för användaren eller 
samhället. Andra menade att ett sådant förhållningssätt är censur och att det aldrig är 
upp till bibliotekarien att avgöra och lägga sig i vad som händer med informationen 
som lämnar biblioteket, bibliotekarier måste sätta sin lit till att användare är vuxna nog 
att avgöra vad som är bäst för dem. Genom att vägra eller att undanhålla information 
från en användare fråntar vi dem informationen som sedan ska stå till grund för deras 
egna etiska beslut.  

Kapitlet “6.3 Inköp till beståndet och påtryckningar” ville vi påvisa vilket stort 
ansvar man har som inköpsansvarig bibliotekarie då man har en makt att bestämma vad 
som ska finnas tillgängligt för användarna. Ett centralt begrep här är censur, samtliga 
av de författare vi har tagit del av ansåg att censur är något som bibliotek bör undvika, 
men de hyste olika definitioner av begreppet och när något klassas som censur. Vissa 
menade att det är oundvikligt att helt avstå från censur på bibliotek, framförallt när det 
gäller barnsidan. Andra hade en snävare definition av begreppet och hävdade att alla 
former av begränsningar, i inköp eller utlån, är censur och att detta aldrig kan 
accepteras. Likaså rådde det en stor enighet bland författarna när det gällde att motstå 
påtryckningar, antingen från externt eller internt håll, ingen minoritet ska bestämma 
vad majoriteten ska läsa eller se.  

I det sista kapitlet ”6.4 Etiska problem gällande Internet” fokuserade vi på 
Internetfiltrering som återigen kunde definieras i två läger. Ett som pekade framförallt 
på nackdelarna med filter och tryckte på att filter inte fungerar och aldrig kommer att 
göra det. Samtidigt menade detta läger att den personliga integriteten alltid måste 
komma först, bibliotekarier ska aldrig lägga sig i vad en användare tittar på, och 
problematiserade begreppet kränkande material. Även om denna sida var i majoritet 
fanns det dem som ansåg att filtrering kan vara av godo, framförallt för att skydda barn 
och ungdomar från olämpligt material, och pekade på att det faktiskt är skilda regler 
mellan vuxna och barn.  

Avslutningsvis vill vi påpeka, att framförallt vad det gäller Hauptman, kan han 
vara svår att ta till sig, eftersom han rör sig mellan både bibliotekariens ansvar och 
användarens personliga integritet. Detta blir väldigt tydligt när han blir presenterad av 
oss här i uppdelad form, men hans argumentering blir tydligare om man läser honom i 
sin helhet. Vi anser ändå att han berikar detta arbete, just för att han är så provokativ 
och manar de som läser honom till eftertanke, då han rör sig över alla delar av den 
bibliotekariska praktiken och etiska konsekvenser i denna.  



37 
 

6. Metod 
There is one thing even more vital to science than intelligent methods; 
and that is, the sincere desire to find out the truth, whatever it may be.164  

 
The power to question is the basis of all human progress.165 

 
Questioning is the door of knowledge166 

 
I rapporten Bibliotekarien och samhället utfördes en kvantitativ undersökning för att 
försöka ta reda på vad bibliotekarier hade för attityder och värderingar. Som vi tidigare 
har nämnt utfördes undersökningen med användning av enkäter där bibliotekarierna 
fick svara på frågor angående deras ståndpunkter och värderingar i vardagliga 
bibliotekssituationer.167 Undersökningen fick dock en viss kritik från respondenterna 
som uttryckte ett större behov av att få kommentera sina svar, samt att få svara 
utförligare än enbart ja eller nej på vissa av frågorna.168 Denna kritik instämmer vi i 
och anser att när man talar om så pass komplexa frågor som till exempel etik och 
värderingar, bör intervjudeltagarna få tillfälle att kommentera och reflektera över sina 
svar. På grund av detta har vi valt att använda oss av reflexiva intervjuer som 
arbetsmetod vilket är ett kvalitativt förhållningssätt för att försöka nå en djupare kärna 
inom bibliotekarieetiken. Vi är tämligen säkra på att en ytterligare kvantitativ 
enkätundersökning inte skulle kunna erbjuda det djup som man kan erhålla i en tvåvägs 
kommunikation, med hjälp av intervjuformen som arbetsmetod.  

6.1 Hermeneutik – Vår förförståelse 
Enda sedan den första teorikursen under vår utbildning på BHS har bekantskapen med 
hermeneutiken rotat sig i vårt sätt att betrakta människan och världen, där det för oss 
snarast blivit ett allmänt förhållningssätt mer än enbart en arbetsmetod.  

Ordet hermeneutik kommer från grekiskan och betyder utläggningskonst eller 
förklaringskonst och är en tolkningsskola som har sina rötter i den kristna 
bibeltolkningen.169  

Modern hermeneutik är däremot en mångfacetterad skola med olika inriktningar 
och tillämpningar som idag har, utöver text- och konsttolkning, även funnit 
användningsområden inom de samhällsvetenskapliga och sociologiska 
forskningsgrenarna. Dock har de alla en kärna som är gemensam, som kan definieras 
som en öppenhet och reflexivitet där man tillåter flera tolkningar eftersom 
hermeneutiker anser att det aldrig finns ett enda rätt svar eller en enda rätt tolkning, 
forskaren Ralf Helenius uttrycker det som att ”hermeneutiken varken lovar rätta 
tolkningar eller nödvändigtvis goda tolkningar. Vad hermeneutikern erbjuder, är i bästa 
fall ett rimligt alternativ, en metod att pröva hur en händelse kan tolkas.”170 

Det finns för oss fyra högst väsentliga termer som är centrala inom 
hermeneutiken, förförståelse, tolkning, erfarenhet samt den hermeneutiska cirkeln.  
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Människan som entitet söker alltid mening i sin existens, detta är kärnan i det 
mänskliga Varat. Hermeneutiken tar fasta på detta då människan genom tolkning finner 
eller skapar mening, Per-Johan Ödman, professor emeritus i pedagogik, skriver i boken 
Tolkning, förståelse, vetande att:  

 
Vi tolkar när vår förståelse inte räcker till, kort sagt när vi inte förstår. Vi 
tolkar för att vi vill förstå. Tolkning uppstår alltså ur en faktisk belägenhet i 
nuet: vi förstår inte. Men den är samtidigt riktad framåt: vi vill förstå för att 
kunna orientera oss. Detta är tolkningens existentiella livssfär, det 
spänningsförhållande som skapar tolkning.171 

  
Denna grundtanke är central för hermeneutiken och hermeneutikerna menar att du 
aldrig kan tolka objektivt, Ödman menar att ”en tolkning utförs vid en bestämd tid och 
på en bestämd plats av en människa som befinner sig mitt i historien”.172 Du för alltid 
med dig något av dig själv i mötet med något annat (exempelvis i mötet med en text, ett 
forskningsresultat eller en människa). Detta kallar hermeneutikerna för förförståelse 
och med det menas dels den tidigare erlagda erfarenheten och kunskapen som varje 
människa bär med sig. Vi går således aldrig in i en tolkande situation som ett blankt 
blad, utan tolkar ständigt reflexmässigt utifrån vår tidigare förförståelse. Den välkände 
hermeneutiken Hans-Georg Gadamer använder begreppet för-dom, för att beskriva 
denna reflexartade process och skriver att “[d]e fördomar och förhandsmeningar, som 
ockuperar tolkarens medvetande står honom inte fritt till förfogande. Han kan inte själv 
på förhand skilja de produktiva fördomar, som möjliggör förståelse, från dem som 
hindrar förståelse och leder till missförstånd.”173 Förförståelse är därför särdeles viktigt 
i exempelvis en forskningssituation för det ger oss en riktning då vi har en idé som är 
baserad på vår förförståelse.174 Vad det gäller begreppet erfarenhet, finns det olika 
variationer på temat inom hermeneutiken, vi väljer att sammanfatta begreppet genom 
att säga att erfarenhet är allt det du erfar under ditt liv, det är hela det bagage du bär 
med dig, som gör dig till den du är och som avgör hur du förhåller dig till världen och 
livet.175 

I en situation där du tolkar kommer således din tolkning att vara beroende av din 
tidigare förförståelse och erfarenhet, när du sedan har tolkat och insett något du inte 
tidigare visste, har du erlagt ny kunskap som blir en ny del av din erfarenhet och 
förståelse och den nya kunskapen kan i vissa fall göra att du ser på tidigare kunskap på 
ett nytt sätt, världen har hamnat i ett nytt ljus. När du sedan hamnar i en ny 
tolkningssituation kommer den tolkningen att vara beroende av din nya kunskap och 
erfarenhet som du erhöll i din föregående tolkning. Den här rörelsen kan man se som 
en cirkel, eller ännu hellre en spiral, då rörelsen handlar om en utveckling av 
förståelsen snarare än att gå runt i ett cirkulärt tänkande. Den hermeneutiska cirkeln är 
inom hermeneutiken ett förhållningssätt som baseras på kontextualisering, där man rör 
sig från helhet till del, från del till helhet, eller som Gadamer uttrycker det, ”man måste 
förstå det hela ur det enskilda och det enskilda ur det hela […] Den mening som 
föregrips som helhetlig, blir uttrycklig förståelse när de delar som bestämts av helheten, 
själva bestämmer denna helhet.”176 Det kan gälla exempelvis vår egen undersökning, vi 
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kan aldrig få en helhetsbild om vi inte studerar de separata delarna (bibliotekariernas 
etik), men vi kan heller inte förstå delarna om vi inte studerar dem i förhållande 
helheten (bibliotekarieyrket) och vice versa. Kontentan av denna diskussion är att 
förstå vikten av kontexten när man studerar ett objekt, allting är beroende av något 
annat. 

 På basis av ovanstående resonemang har vi velat påvisa att man som individ 
färgas av sin erfarenhet som ligger till grund för ens åsikter och värderingar, detta kan 
man aldrig frigöra sig ifrån, bara göra sig medveten om. Vi är således medvetna om att 
både bibliotekarierna och vår egen förförståelse påverkar, samtidigt har vår förståelse 
om vårt uppsatsämne och dess inneboende problematik ökat genom vårt 
litteraturstudium vilket gett oss nya perspektiv och angreppssätt.  

6.2 Reflexiva intervjuer 
I praktiken skiljer sig inte reflexiva intervjuer speciellt mycket från andra former av 
intervjuande. Skillnaden ligger snarare i förhållningssättet till intervjudeltagaren och 
den kontext intervjun förs i. I den reflexiva intervjun är reflektionen av central 
betydelse, Filosofie doktor i psykologi Hélene Thomsson skriver i Reflexiva Intervjuer 
att man kan antingen acceptera eller reflektera över det som kommer fram i en 
undersökning, väljer man att reflektera, ifrågasätter man vad som sägs, ingenting är 
självklart.177 Man frågar och ifrågasätter och förklarar och ifrågasätter förklaringen, 
detta är reflexivitetens natur. Med vår allmänna koppling till hermeneutiken och dess 
reflexiva hållning föll det sig naturligt för oss att välja reflexiva intervjuer som 
intervjuform, dock (vilket också Thomsson påpekar) är inte reflexiva metoder att 
jämställa med hermeneutik, däremot som de flesta andra tolkande ansatser tar den sitt 
avstamp däri.178  

Man bör vara medveten om att den intervjuade tolkar våra frågor utifrån sin egen 
erfarenhet och förståelse på samma sätt som vi sedan tolkar den intervjuades svar 
utifrån våra erfarenheter och premisser, därför är reflektion, öppenhet och nyfikenhet 
så pass viktigt här och att man följer upp med följdfrågor för att på bästa sätt uppnå en 
förståelse för intervjudeltagarens svar. Thomsson säger att ” ingen intervjuare ska tro 
att den som deltar i en intervju tolkar ord och frågor på samma sätt som intervjuaren. 
En likadan tolkningsprocess sker då intervjuaren försöker uppfatta intervjudeltagarens 
ord.”179  

För att kunna behålla vår flexibilitet och samtidigt behålla en struktur valde vi att 
utföra semistrukturerade intervjuer med en intervjuguide som mall, där vi har ett antal 
teman som baserats på våra grundteman. Dock är guidens tema något förändrade för att 
underlätta för intervjudeltagarna då vi misstänkte att våra grundteman var alltför 
omfattande. Guiden bestod av både öppna och slutna frågor, vi eftersträvade att ha ett 
strukturerat samtal och därför var vi aldrig rädda för att följa upp intressanta trådar med 
följdfrågor och den intervjuade kunde fråga tillbaka för att nå ett samförstånd. Vi är 
dock medvetna om att det finns allmänna problem med den kvalitativa intervjuformen. 
Då vi undersöker människors åsikter och värderingar är den informationen subjektivt 
förankrad och vi kan aldrig vara riktigt säkra på att det de säger är riktigt sant, 
framförallt då vi rör oss inom ett väldigt personligt och känsligt ämne.  

Två intervjuer utfördes av oss båda närvarande och i de resterande fyra 
intervjuerna var en av oss närvarande. Vi spelade in intervjuerna med en bandspelare 
och intervjuade sedan deltagarna utefter vår intervjuguide, vi hade hela tiden en 
                                                
177 Thomsson Hélene, Reflexiva intervjuer, 2002, s. 37 
178 Ibid., s. 43 
179 Ibid., s. 40 
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utgångspunkt att ställa våra frågor i en viss ordning på basis av de teman vi tidigare har 
nämnt, dock höll vi inte styvnackat på strukturen, för om en intervjuad bibliotekarie 
kanske följde upp en tanketråd som ledde in till ett annat tema lät vi denne prata till 
punkt, för att antingen följa upp med frågor som anknöt till det sagda eller återgick vi 
till det tidigare diskuterade temat.  

6.3 Etiska överväganden 
Som forskare och som intervjuare måste man hela tiden ha i åtanke att man påverka 
informanten negativt. Detta blir ännu mer påtagligt vid de tillfällen där vi båda antog 
rollen som intervjuare.180 Det finns dock både fördelar och nackdelar med att vara två 
intervjuare, är man två intervjuare har man möjlighet att komplettera varandra och 
möjligtvis notera något som den andra inte gjort, samtidigt kan det innebära att man 
kanske faller i mun på varandra eller avbryter tankekedjor. Det är ändå viktigt att vara 
medveten om att den intervjuade kan känna sig osäker på grund av att det medverkar 
två intervjuare. Vi försökte dock, i allra möjligaste mån, att få deltagaren att känna sig 
så bekväm som möjligt, genom att låta intervjudeltagarna bestämma tid och plats för 
intervjun inom ramarna för vad som var möjligt för oss. Vi ser därför inte att miljön 
hade någon negativ inverkan på vår undersökning, vilket annars kan vara ett problem 
när man intervjuar.  

Då vi valde att spela in våra intervjuer med bandspelare, för att lättare kunna 
analysera vårt arbete och lättare kunna föra en diskussion med våra intervjudeltagare, 
kunde vi ha fått ett problem. Som Thomsson påpekar kan många som blir intervjuade 
uppleva osäkerhet av att bli inspelade på band, då de finner bandspelaren allmänt 
störande och vågar inte öppna upp sig lika mycket.181 Även om vi märkte en viss 
inledande nervositet bland några av våra deltagare (vilket lika gärna kan ha att göra 
med att de faktiskt blev intervjuade) tycktes denna nervositet avta väldigt snabbt under 
intervjun och vi ansåg att de flesta av deltagarna fann sig till ro under vårt samtal.  

Innan vi utförde våra intervjuer ville vi vara säkra att vårt förhållningssätt till våra 
intervjudeltagare var rätt och därför gick vi till vetenskapsrådets hemsida182 och 
laddade ner rapporten Vad är god forskningssed?183 och promemorian Hantering av 
integritetskänsligt forskningsmaterial184, vilka hanterar forskningsetiska spörsmål. En 
viktig fråga för oss var just frågan kring anonymitet, då vi inte ville lova mer än vad vi 
kunde hålla till våra intervjudeltagare. I en undersökning där man fokuserar på en 
grupp människors föreställningar om en företeelse, som i detta fall bibliotekariers 
föreställningar och idéer om etik, är inte de enskilda individernas identiteter av intresse. 
Dessutom rör vi oss inom ett område som kan uppfattas som känsligt eftersom det 
handlar om personliga förhållningssätt, det är därför viktigt att skydda den enskilda 
individens identitet, då det kan drabba den enskilde individen om dennes åsikter 
kopplas samman till dennes arbetsplats, vilket då kan skapa en konflikt inom 
arbetsgruppen. Det kan också komma fram uppgifter från ett visst bibliotek där kanske 
deras förhållningssätt till användare inte stämmer överens med den resterade 
biblioteksvärlden. Det finns dock nackdelar med att anonymisera vilka beskrivs i 
promemorian Hantering av integritetskänsligt forskningsmaterial, där det menas att det 
en anonymisering försvårar säkerställningen av sanningshalten vid ett 

                                                
180 Thomsson, 2002, s. 75f 
181 Ibid. s. 89ff 
182 Vetenskapsrådets hemsida, http://www.vr.se/ [20080509] 
183 Gustafsson Bengt, Hermerén Göran, Petersson Bo, Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer 

och exempel, 2005  
184 Hermerén Göran, Hantering av integritetskänsligt forskningsmaterial, 2007  
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forskningsresultat vid misstanke av forskningsetisk oredlighet, som exempelvis 
plagiarism eller fabricering av resultat.185 Att då upprätthålla allmän god forskningssed 
och leva efter de allmänna levnadsregler för forskare som definieras i rapporten Vad är 
god forskningssed? ter sig då naturligt för oss, dessa är: 
 

1. Du skall tala sanning om din forskning 
2. Du skall öppet redovisa metoder och resultat 
3. Du skall öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar 
4. Du skall medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier 
5. Du skall inte stjäla forskningsresultat från andra (t ex från yngre 

medarbetare) 
6. Du skall hålla god ordning i din forskning (bl a genom dokumentation 

och arkivering) 
7. Du skall inte bedriva din forskning på sådant sätt att andra människor 

kommer till skada (t ex försökspersoner) 

8. Du skall vara rättvis i din bedömning av andras forskning186 

6.4 Urval och beaktelser  
Som vi tidigare har nämnt så har denna undersökning fokuserat på folkbibliotek, varvid 
vi kontaktade tio folkbibliotek, både stads-, och filialbibliotek, då vi närde en 
misstanke att det kanske kunde finnas en skillnad dem emellan och därför ville vi 
försöka täcka upp så brett som möjligt. Vi skickade ut ett e-brev till de tio olika 
folkbiblioteken, vad det gäller stadsbiblioteken skickade vi breven till dem som hade 
ansvaret över referens och inköp till biblioteket. Till filialbiblioteken skickade vi ett 
mer allmänt brev till hela personalen, där vi frågade om någon med erfarenhet av 
referens och inköp ville ställa upp på en intervju. Av de tio tillfrågade biblioteken fick 
vi endast svar från fem bibliotek (två stadsbibliotek och tre filialbibliotek, varav ett var 
ett kombinerat folkbibliotek och skolbibliotek), och från dessa fem bibliotek fick vi 
kontakt med sex bibliotekarier som ställde upp på att bli intervjuade. Det bör dock 
påpekas att två bibliotekarier intervjuades samtidigt, vilket tyvärr försvårade 
analysarbetet för oss en del. Vi vill dock påpeka att dessa två bibliotekarier 
kompletterade varandra mycket väl, då de hade olika befattningar på sitt bibliotek, 
inköpsansvarig respektive ansvarig för referensarbetet, vilket gjorde att 
intervjudeltagarna kunde fokusera på de frågor de ansåg sig ha mest kompetens i. 
Slutligen tror vi också att det faktum att de satt tillsammans hjälpte till att skapa en 
trygghet i intervjusituationen.  

Vidare var den sista intervjun utförd via telefon vilket förde med sig en del 
problematik, i och med det att vi inte kunde mötas vilket ledde till en viss osäkerhet 
både från den intervjuade bibliotekarien och från oss själva. Det som vi kände var det 
största problemet var en stor känsla av anonymitet då vi inte kunde se varandra eller 
varandras kroppsspråk vilket är en stor del när man ska tolka en intervjudeltagares svar. 
Även om denna problematik uppstod så påverkade detta inte vår undersökning, då 
denna intervju mer sågs av oss som en bekräftelse av att vi hade uppnått en mättnad i 
vårt intervjumaterial. 

Vi var ett tag oroliga för att antalet intervjuade bibliotekarier var för få för denna 
sortens undersökning, denna oro försvann dock ganska snabbt då vi redan vid den 
tredje intervjun kunde notera likartade svar, och vid den femte intervjun hade vi 

                                                
185 Hermerén, 2007, s. 5 
186 Gustavsson et. al, 2005, s. 8f 
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egentligen uppnått en mättnad. Intervju nummer sex blev därför som skrivet ovan, en 
bekräftelse på att vi hade uppnått just detta. 

Urvalet kan ses som en kombination av snöbolls- och bekvämlighetsurval då vi i 
vissa fall valde ut folkbiblioteken utefter deras geografiska läge för en närhetsaspekt, vi 
kände inte heller något behov av att sträva efter någon nationell representativitet, då vår 
undersökning var av kvalitativ natur där en generalisering inte kan ses som lika viktig 
som i en kvantitativ undersökning.187 Vi fick även en intervju som mer kan liknas vid 
ett snöbollsurval, då en chefsbibliotekarie hänvisade oss vidare till bibliotekarier på ett 
folkbibliotek som var intresserade av att ställa upp på vår undersökning. Slutligen vill 
vi här påpeka att samtliga av våra intervjudeltagare var kvinnor, detta var inte ett 
medvetet val, utan det var dessa som anmälde sig och var intresserade av att delta i en 
intervju. 

6.5 Analysförfarande  
Efter att var och en av intervjuerna blivit genomförda transkriberade vi dem direkt, för 
att vi då fortfarande hade samtalet färskt i minnet och kunde därför kommentera vårt 
utskrivna material i marginalen, om sinnesstämningar och intryck. Vi började med att 
reflexivt analysera var och en av intervjuerna för sig, detta för att skapa en helhetsbild 
av den intervjuade bibliotekariens syn på och förhållande till etik. Efter detta delade vi 
upp de separata svaren, och samlade dessa i gemensamma dokument, där varje 
dokument innehöll de samlade svaren under ett tema, samma teman som ligger till 
grund för vårt arbete. Förvisso var dessa teman konstruerade innan vi utförde våra 
intervjuer, men vi utgick från dem när vi gjorde vår intervjuguide. Vi var dock aldrig 
rädda för att lämna dessa teman om vi fann något intressant utanför dem, vi hade trots 
allt bara konstruerat dessa teman för att avgränsa undersökningen, inte för att begränsa 
den. 
Det sista momentet i denna analys var att sedan försöka se samband, likheter och 
olikheter av det samlade intervjumaterialet. Vad kunde samtliga av bibliotekarierna ge 
oss för helhetsbild med hjälp av våra separata teman? Samtidigt så kunde vi se den 
enskildes förhållningssätt till ovannämnda helhetsbilden.  

Vi är medvetna om att vår tolkning av material inte kan klassas som objektiv då 
vi bar med oss våra tidigare för-domar, idéer och uppfattningar, som självfallet 
påverkar hur vi ser och vad vi ser. Vår förförståelse växte och förändrades under 
arbetets gång genom all den litteratur vi läst, och i mötena med våra intervjudeltagare. 
Vi tror dock att vår stora medvetenhet kring processen hur vi påverkas, förändras av 
vår läsning, våra möten, och vårt ständiga diskuterande gjorde att vi kunde hålla oss 
kritiska till oss själva och mer neutrala till ämnet ifråga.   
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7. Resultat 
[…] jag [är] här i egenskap av att jag är professionell, jag är ju inte här i 
egenskap att jag är en människa […]188 

 
[…] jag ser mig inte som ett neutrum som bara springer runt här […]189 

 
Här nedan följer resultaten av våra intervjuer. Vi har valt att följa den tidigare 
struktureringen under teorikapitlet för att sammankoppla denna diskussion till vårt 
resultat. Detta för att vara systematisk i vårt skrivande och samtidigt göra det lättare för 
läsaren att följa med i våra tankegångar. Dock så har intervjuguiden190 andra 
temanamn, detta för att förenkla för intervjudeltagaren att förstå vad vi talar om och på 
så sätt underlätta en diskussion. Dessutom har vi i intervjuguiden separerat på 
bestånds- och påtryckningsfrågan, för även om den litteratur vi läst slår samman dessa 
blir frågan för stor för att diskutera om dessa står tillsammans. Vi har ändå valt att 
presentera våra intervjusvar utifrån våra tidigare använda teman, detta för att vara 
konsekventa och för att underlätta för läsaren.  

För enkelhetens skull har vi valt, av integritetsskäl, att ge våra intervjuade 
bibliotekarier fiktiva namn. Detta för att på så sätt lättare kunna exemplifiera och 
koppla tillbaka till intressanta citat. Namnen som vi har tänkt använda oss av lyder:  
 

• Bibliotek A:  
Agnes  
(Ca: 8 år som bibliotekarie)  

• Bibliotek B:  
Berit  
(Ca: 39 år som bibliotekarie) 
Berta  
(Ca: 35 år som bibliotekarie)  

• Bibliotek C:  
Clara  
(Ca: 14 år som bibliotekarie, arbetade några år som ung innan hon valde att 
arbeta inom ett annat yrke i 15 år, för att sedan börja som bibliotekarie igen.)  

• Bibliotek D:  
Doris  
(Ca: 8 år som bibliotekarie)  

• Bibliotek E:  
Erika  
(Ca: 11 år som bibliotekarie)  

 
En vidare presentation vill vi inte ge då en sådan skulle kunna riskera att avslöja deras 
identitet. Vi vill också påpeka att vi inte avser att citera varje deltagare eller att i varje 
situation presentera alla inblandades namn, då vi anser att ett sådant repeterande av 
namn inte fyller någon funktion och då också bara bidrar till att skapa en förvirring och 
riskerar att göra läsningen enformig för läsaren. Namnen kommer därför endast att tas 
upp när vi finner detta relevant. Slutligen vill vi uppmärksamma läsaren på att när vi 
talar om de bibliotekarier som vi intervjuat använder vi antingen ”bibliotekarier” eller 
”intervjudeltagare” vilket för oss är samma sak. Detta inte ett tecken på ett 
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190 Se bilaga 12.7 Intervjuguide 
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osystematiskt skrivande utan är ett medvetet val för att undvika långa repetitioner av 
samma begrepp.  

Vad det gäller hanteringen av intervjudeltagarnas citat, har vi i vissa fall ändrat i 
dessa, om talspråket inte passade i skriftform. I de fall vi lagt till, flyttat på ett ord eller 
tagit bort sådant som kan avslöja intervjudeltagarens identitet använder vi klamrar [] 
som omger ordet. I vissa fall slutför inte intervjudeltagaren en mening, innan hon 
fortsätter på en annan, detta markerar vi med tre punkter i följd: …; de gånger vi 
klipper bort överflödig text eller inleder ett citat som påbörjats tidigare, markerar vi 
detta genom att sätta tre punkter inom klamrar: […]. Dock så har ordalydelsen inte 
förändrats och vi har inte ändrat eller lagt till mer än det som gjort citatet mer förståligt. 

7.1 Bibliotek och etiska riktlinjer 
Här under knyter vi an till intervjuguidens tema ”allmän biblioteksetik” där vi kommer 
att fokusera på våra bibliotekariers syn på etiska riktlinjer.  

Hur förhåller sig egentligen våra intervjudeltagare till förekomsten av etiska 
riktlinjer för bibliotekarier inom bibliotek och hur pass medvetna är egentligen våra 
intervjudeltagare kring de etablerade riktlinjer som redan finns, exempelvis DIK: s 
riktlinjer.  

7.1.1 Bibliotekariers tankar kring etiska riktlinjer på bibliotek 
När vi frågade våra intervjudeltagare hur viktigt de tyckte att det var med etiska 
riktlinjer inom biblioteket svarade en majoritet av dem att detta var av stor vikt. En 
majoritet av bibliotekarier menade att etiska riktlinjer var betydelsefulla; några av 
dessa menade att riktlinjer behövs för att man i många fall kommer så pass nära 
användaren i ett referenssamtal, och våra bibliotekarier uttryckte en oro över att ställa 
fel frågor och på så sätt gå över gränsen och framstå som nyfikna, vilket kränker 
användarens integritet. Två bibliotekarier menade också att etiska riktlinjer behövs för 
att annars kan det bli så att man köper in allt till beståndet. Clara uttryckte sig dock 
annorlunda mot de resterande då hon mer tryckte på det personliga ansvaret, ”Jag kan 
ju tycka att det ska finnas vissa etiska regler, alltså, det gör ju det för mig, jag kan ju 
inte ställa upp på anarki […], sen kan ju jag tycka att som vuxna människor så måste 
man ju även lära sig att ta eget ansvar också.” 

Det kan här noteras en viss skepsis gentemot allt för detaljerade etiska riktlinjer, 
vi tolkar det som att etiska riktlinjer kan finnas som en guide, men det verkar som att 
bibliotekarien anser att etiska regler (snarare än riktlinjer) skulle frånta bibliotekarien 
allt ansvar.  

Doris uttryckte skepticism gentemot allt för detaljerade riktlinjer för 
bibliotekarien: ”Det är ju frågan om man behöver så detaljerade [riktlinjer. Förf. anm.], 
för jag tycker ändå inte att man ska vara för styrd så, tala om i några dokument vad som 
ska köpas eller inte köpas, kan nog vara lite svårt.”  

I samband med ovanstående citat så påtalar hon ett problem där hennes kollega 
hade behov av etiska riktlinjer, där denna ville finna ett legitimt skäl till att tacka nej 
till ett antal böcker de blivit erbjudna av en religiös grupp de inte ville ha i sitt bestånd, 
”Ja, man vill gärna att det ska finnas någon paragraf eller så, som kan, och då vara bra, 
då kan vi hänvisa till den men, jag vet inte om det är möjligt eller hur det skulle se ut 
med att ha några sådana etiska riktlinjer, det var svårt.” 

Ett behov verkar alltså finnas och Doris verkar positiv till etiska riktlinjer, men 
samtidigt visar hon en misstro mot att etiska riktlinjer faktiskt skulle kunna hjälpa till i 
praktiska situationer.  
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Vi kunde notera att våra intervjudeltagare ibland hade olika definitioner av vad 
yrkesetiska riktlinjer var till för. Vissa kopplade idéen om riktlinjer till inköp och deras 
respektive medieplan (kriterielistan för inköp) medan andra mer syftade till 
referenssamtalet  

7.1.2 Diskussion kring i etik inom biblioteket 
Är etik något som bibliotekarierna vi intervjuade diskuterade inom sin personalgrupp? 
Vi upptäckte ganska snart att en stor majoritet av bibliotekarierna berörde en etisk 
problematik, även om de inte kallade det för en etisk diskussion. De flesta menade att 
det var mycket vanligt att man talade om förhållningssätt gentemot användare, 
kundpolicy, och problematik och åsikter om olika bokinköp. Agnes svar i frågan kan 
sägas vara representativt för en majoritet av våra intervjudeltagare: ”Vi kanske aldrig 
egentligen kallar det etik, utan snarare så, förhållningssätt, bemötande och kundpolicy, 
det gör vi.”  

Av de sex bibliotekarierna vi intervjuade sade dock Erika att de explicit 
diskuterade etiska frågor ganska ofta. I kontrast fanns där Doris som menade att de 
aldrig förde några etiska diskussioner inom personalgruppen, men vi kunde notera att 
det gjordes så under intervjuns gång, även om hon inte själv ansåg att denna diskussion 
var en etisk sådan.  

7.1.3 Bibliotekets egna etiska riktlinjer angående beståndsutveckling 
När det gällde bibliotekens egna etiska riktlinjer som behandlar beståndsutvecklingen 
fick vi ganska varierande svar. Hälften av bibliotekarierna sade att de använde sig av 
en medieplan som de gick efter när de köpte in medier av olika slag till biblioteket, där 
betoningen låg på kvalitet och kvalitetsbedömning. I ett fall kom det fram att ett 
biblioteks medieplan även hade tagit FN:s deklaration om mänskliga rättigheter i 
beaktning vilket visar att en medieplan även kan hänvisa till andra regler eller riktlinjer 
som berör förhållningssätt gentemot andra människor och deras okränkbara rättigheter.  

Berit och Berta berättade för oss att de inte hade några etiska riktlinjer angående 
beståndet för tillfället, även om det arbetades på en medieplan. Doris uttryckte något 
generat hennes bibliotek inte hade någon medieplan vilket visar på hur pass viktigt hon 
ändå tycker att en sådan är, ”Nej, vi har, [Bibliotekets namn] ju ännu ingen medieplan, 
det är ju, jag vet inte hur många bibliotek i Sverige som har en skriven medieplan, men 
det har inte vi. Det jobbas på det och, jag vet faktiskt inte varför, det är lite trögt med 
det”. Clara skilde sig från mängden då hon uttryckte en viss osäkerhet angående 
existensen av en medieplan för det biblioteket, ”Vi har väl, i alla fall, nu så vet ju inte 
jag hundra säkert, det är mycket möjligt att vi har samma regler alltså som vi har till 
exempel när människor använder våra publika datorer.” 

7.1.4 Medvetenheten kring DIK:s etiska riktlinjer  
Kännedomen om DIK:s riktlinjer visade sig vara starkt begränsad, även om vissa av 
våra bibliotekarier kände till riktlinjerna var det inte något som de använde sig av i sitt 
arbete. Berit och Berta verkade dock blanda ihop DIK:s riktlinjer med Svensk 
Biblioteksförenings rekommendationer för referens- och informationsarbete191 som de 
menade att de hade tittat på och förhållit sig till i sitt arbete. Agnes hävdade ganska 
säkert att hon aldrig läst riktlinjerna, Clara menade att hon hört talas om dem, men 
visade samtidigt en osäkerhet inför dem när hon frågade intervjuaren ”Är det nått 
särskilt, är det nått intressant där”? 

                                                
191 Se bilaga 12.2 Svensk Biblioteksförenings rekommendationer för referens- och informationsarbete 
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Sammantaget kan man säga att våra intervjudeltagare hade en mycket begränsad 
kunskap kring DIK:s yrkesetiska riktlinjer samt att det inte var någon som använde 
dessa i sitt yrkesutövande.  

7.1.5  Egna etiska riktlinjer 
Då ingen av våra intervjudeltagare använde sig av DIK:s etiska riktlinjer på sina 
bibliotek, frågade vi dem om de hade några egna etiska riktlinjer som de följde. På 
denna fråga fick vi lite olika svar, det visade sig att väldigt många av våra 
bibliotekarier kopplade samman etiska riktlinjer främst med regler för inköp till 
bibliotekets bestånd, snarare än allomfattande etiska riktlinjer som exempelvis DIK:s. 
Det bör dock påpekas att tre av våra intervjudeltagare kontaktades via e-post i 
efterhand, för att förtydliga deras tidigare svar på denna fråga. 

Agnes menade att hon inte följer några skrivna riktlinjer i sitt arbete medan Clara 
sade att hon mer använder sig av sitt eget huvud än riktlinjer, men är (som skrivet 
ovan) samtidigt osäker ifall de har några riktlinjer på hennes bibliotek, och kopplar 
dessa till de regler de använder till publika datorer. Berit och Berta svarade på frågan 
att de använder sig av en medieplan när det gäller inköp och att det ingår etiska 
riktlinjer för inköp i denna. Berit sade dock att hon har tittat på och försökt förhålla sig 
till svensk Biblioteksförenings rekommendationer för referens- och 
informationsarbete192 som behandlar referensarbetet. Doris refererade till ett 
gemensamt dokument på hennes bibliotek, ”Principer för medieurval” vilken bland 
annat säger att ”I medieurvalet ska [biblioteket; vår anm.] sträva efter att ge en allsidig 
belysning i etiska, politiska och religiösa frågor. Biblioteket stödjer sig på 
Bibliotekslagen, FN: s förklaring om de mänskliga rättigheterna och på lagen om hets 
mot folkgrupp.”  

Erika refererade också till ett gemensamt dokument för biblioteken i den regionen 
som reglerar deras inköp och medieutveckling.  

Som kan noteras använder ingen av intervjudeltagarna något som man kan 
betrakta som allomfattande etiska riktlinjer, när riktlinjer används syftar dessa främst 
till inköpspolicy med ett undantag av Berit som även nämnde Svensk 
biblioteksföreningens rekommendationer för referens- och informationsarbete. 

7.2 Ansvar och konsekvens 
Under detta tema tänker vi presentera vad våra intervjudeltagare ansåg kring frågan om 
bibliotekariens ansvar gentemot användaren. Vilka problem upplevde våra 
intervjudeltagare som etiska problem i sin vardag, och hur ville de förhålla sig till 
dessa? 

7.2.1  Etiska problem i mötet med användaren 
Vad är det som våra intervjudeltagare ser som problematiskt i mötet med användaren? 
Hälften av deltagarna menade att det fanns en problematik i att komma för nära 
användarna och därmed kränka deras integritet, samtidigt som de ville fråga så mycket 
som möjligt, för att kunna ge rätt information till användaren. Denna balansgång var 
något de ibland fann vara väldigt svår. Agnes uttryckte problematiken med att komma 
användaren för nära på detta sätt: 
 

[…] det problematiska är ju då hur man frågar för… utan att så att säga, 
komma för nära.  
Intervjuaren: Du känner att det är det svåraste alltså?  

                                                
192 Se bilaga 12.2 Svensk Biblioteksförenings rekommendationer för referens- och informationsarbete 
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Ja, det är svårast, framförallt när man känner att det är ämnen som kan vara 
runt omkring sjukdomar, kring död, ja, kring missfall… Alltså sådana frågor 
som man vet är känsliga, och att då förhålla sig professionell men ändå 
mänsklig. Men samtidigt måste jag som bibliotekarie veta vilken typ av 
information de ska ha för att kunna ge dem rätt, så det är svårt tycker jag.  

 
En liknande åsikt framfördes av Berit och Berta, som även tog upp juridik som ett 
exempel där man kan komma användaren för nära: 
 

Berit: Någon kommer och frågar en medicinsk fråga, om sjukdomar och 
sådär… hur långt ska man fråga ut folk utan att bli för närgången, för ibland 
för att kunna hjälpa måste man fråga ganska mycket.  
[…] Ibland är diskretion huvud[frågan], alltså, förstår du vad jag menar? Var 
gränsen går mellan… man bör veta för att kunna svara på en fråga och vart 
personens integritet tar vid så att man inte tramp[ar], det är en gräns man inte 
får trampa över där va. […] men man får ju inte fråga ”vad är det för 
sjukdom du har?”  

Berta: Det gäller ju även juridik, vi kan ju bara visa hyllan i princip, om de 
inte ställer fler frågor. 

 
Andra problem som togs upp av bibliotekarierna som etiska spörsmål kunde till 
exempel vara problem gällande urval av litteratur till barn och ungdomar, likaså att 
användare ibland kan känna sig dumma inför bibliotekarien i en frågesituation, till att 
man som bibliotekarie måste handskas med kvinnofientliga eller rasistiska tillmälen. 
Clara uttryckte att det sistnämnda var en daglig problematik.  
 

Alltså, möter jag män till exempel som har ett klart kvinnofientligt uttryck så 
markerar jag tydligt, det accepterar jag inte, jag har haft gamla gubbar som 
har varit rasistiska som jag har talat om att det är inte okej att vara här om 
man uttalar sig på det här sättet, för alla har rätt att vara här, så länge man då 
inte säger sådana här dumma saker.  
Intervjuaren: är det här en daglig problematik? 
Ja, det är hela tiden, ständigt, det tycker jag! 

 
Även om olika problem kom fram under intervjuerna, var det ändå användarnas 
integritet som många bibliotekarier ansåg sig vara mest oroliga över att kränka, och 
som sågs som något ganska svårt att förhålla sig till. Berit och Berta ansåg dock att 
detta inte var en daglig problematik och att de hade lärt sig att hantera denna genom ett 
professionellt förhållningssätt de fått genom sin utbildning.  

7.2.2 Bibliotekariers syn på sitt eget ansvar 
Hur mycket ansvar anser sig våra bibliotekarier att de egentligen innehar gentemot sina 
användare? En stor majoritet uttryckte explicit att de inte ansåg att de hade något 
ansvar över konsekvenserna av den information de lånade ut från biblioteket. Agnes 
svarade så här angående ansvaret för den information hon lånar ut: 
 

Nej, det skulle jag inte göra, därför att man aldrig [kan] förutse det 
[konsekvenserna, förf. anm.], så oavsett vad jag lånar ut så kan jag ju 
aldrig… det som för mig kanske ter sig vara en anspråkslös liten roman kan 
ju få någon annan att sätta igång väldigt starka känslor. 

 
En liknande synpunkt framfördes av Berit; ”Nej, det kan ju inte vi, vi kan ju inte tänka 
ut, ’vi köper den här boken, hur kan den användas då?’” Det tycker inte jag är vår 
uppgift.” Det var bara en bibliotekarie som var något osäker i frågan, Doris, men hon 
närmade sig ändå de andra bibliotekarierna snarare än att distansera sig, det kändes för 
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oss som att hon inte tidigare direkt hade reflekterat över sitt eget ansvar utan snarare 
hade tänkt kring hur hon kunde vara bäst till hjälp för användaren, hon sade:  
 

ja, alltså, ja gud, gud vad svårt, nej, jag har nog inte haft så mycket 
funderingar om jag lånar ut, snarare om man kanske tänker: ”vad det 
verkligen på rätt nivå eller rätt mängd, eller för lite, eller visade jag 
verkligen?”, Eftersom nu är det inte bara böcker, nu är det även ni vet, 
databaser och hela den biten, sådana funderingar, men att nej, alltså, åh, nej, 
jag vet inte om jag tar det med studenter, så jag vet inte, ja, om det är min 
uppgift att säga ”att tänk på att den här boken faktiskt är skriven ur ett si och 
så perspektiv”, nej, nej, nej.  

 
Även om en stor majoritet svarade att de inte kände att de hade något ansvar över hur 
den information de lånade ut användes utanför biblioteket, menade fyra bibliotekarier 
att det ansvaret redan var taget vid inköpsbeslutet av mediet. Detta kan exemplifieras 
genom detta citat av Berta; ”[…] vi känner ändå ansvaret när vi vid inköpen [ohörbart, 
förf. anm.], att det inte är skräp vi tillhandahåller […]” Detta gäller inte bara inköp utan 
många ansåg att beståndet i sig skulle vara kvalitativt och Agnes tog upp bortplockning 
som en faktor att tänka på: 
 

 Alltså, jag känner ju att man har ett ansvar, och det har ju hänt att vi har 
ibland plockat bort böcker, framförallt på barnsidan som man känner, att det 
här kan vi inte stå för riktigt, det här materialet känns… och det kan vara av 
kvalitetsskäl och att man känner att det här är ingen bra bok, den har, ja… 
rent budskapsmässigt så, då handlar väl det mer om att vi tar bort sånt som är 
inaktuellt, sen att går inte vi in i att tycka i själva frågorna.  

 
Detta leder in oss till en viktig fråga för bibliotekarierna, nämligen barn och ungdomar, 
för intressant nog tyckte hälften av bibliotekarierna att man borde ta ansvar när det 
gäller just barn och ungdomar. Clara säger att ” […] jag [är] jättetydlig när det gäller 
barn, där har jag ansvar känner jag. Absolut! Vuxna människor, de får ta sitt eget 
ansvar […]”. 

 Bibliotekarierna ansåg att vad det gäller barn och ungdomslitteratur måste man 
verkligen trycka på kvalitén, föräldrarna måste alltid kunna känna sig säkra på att 
biblioteket inte erbjuder barnen skräp. Likväl fördes det en diskussion om att det fanns 
material, både musik och böcker, där bibliotekarierna ansåg de lämpligt att fråga sig om 
dessas innehåll ibland kunde vara skadligt eller helt enkelt inte var bra för barn och 
ungdomar att läsa eller lyssna på beroende på ålder och mognad. Agnes 
problematiserade frågan väldigt mycket: 
 

[…] det kan också vara ibland på ungdomssidan, där kan man… på barn 
framförallt ungdom, kan man ibland hamna i lite svårare dilemman där i det 
här fallet när de kommer och vill läsa någonting Vi hade mycket diskussioner 
kring den här boken Pojken som kallades det, om du känner till den. Det är 
en sån här riktig eländesskildring, och då hade vi barn som kom… som 
kanske gick i femman, sexan, sådär som var alldeles för små för att läsa den 
här boken… och då diskuterade vi, det var ju en etisk diskussion, kring vad 
[jag] kan sätta för gränser? Jag har ju inte rätt att säga, ”du får inte låna den 
här!” eftersom den står här i biblioteket men då försökte vi föra en diskussion 
med några barn så kanske vi gjorde så att, ”jag vill att du tar med dig dina 
föräldrar så kan de bedöma om de tycker att det är okej”. Därför kan jag ju 
känna att det fanns en liten risk för att de skulle kunna må väldigt, väldigt, 
dåligt av att läsa den. 
 Intervjuaren: Då tog ni kontakt med föräldrarna? 
Ja eller bad barnen, vi ställde undan boken, bad barnen att komma med 
föräldrarna, för där kände vi också att det handlar så mycket om en trendgrej, 
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alla skulle ju läsa den där boken oavsett mognad, men det var inte lätt att vi 
[ohörbart. Förf. anm.] och så, och vi hade några killar inne förra veckan som 
också var så där, de skulle låna en bok, men nu hade [vi] den inte som tur var 
[skratt], och då brukade jag [säga] att den är en vuxenroman, den handlar om, 
alltså, den är, ja… det är svårt då, men då får man försöka diskutera, och sen 
har man ju fördelen när man jobbar på ett närbibliotek, det är att vi känner ju 
igen, framförallt ungdomarna, så känner man ju igen de flesta, och [man] har 
med flera någon slags relation, att man har en kontakt med dem, då kan man 
ju få ett samtal, men egentligen i princip har ju jag inte rätt att lägga mig i 
det. Det är ju ett offentligt bibliotek.  
 

Man kan i det här citatet notera spänningen mellan de etablerade reglerna som grundar 
sig i att alla har rätt att låna det som finns på biblioteket, och det ansvar som Agnes 
känner som mer grundar sig i en allmän känsla om att man vill värna om barnen och 
man vill inte skapa obehag för dem.  

Clara påpekade sitt vuxenansvar gentemot barn och ungdomar och ville få dem att 
tänka efter och reflektera över sitt val av musik: 

 
Då eftersom jag är morsa och så då, försöker jag helt enkelt att ge alternativ. 
Att det kan ju vara… ofta är det… kanske är det mer musik faktiskt, viss hip 
hop och sådär, vissa som man är helt enkelt… Eminem och sådana jag inte 
står för, sen så kanske han gör det ironiskt, det vet ju inte jag, men det finns 
ju många [sådana]… då försöker jag ta upp det och diskutera och göra klart 
att ”tycker du verkligen att det här är okej, lyssnar du på texterna 
överhuvudtaget?” och så. Sådana diskussioner tar vi.  
Intervjuaren: Så du ger dem andra alternativ? 
Det kan jag mycket väl göra, då får de ett alternativ ”lyssna på det här istället 
och se. Vad tycker du om det?”, till exempel.  
Intervjuaren: Men de får ändå låna? 
Ja, ja, det får de göra, men som sagt, då försöker jag skicka med lite sådana 
där.  
Intervjuaren: Lite extra grejer?  
Ja, [skratt] det gör jag oftast, det gör jag. 

  
På basis av Claras uttalande framstår det för oss som att hon tar ett extra stort ansvar för 
barn och ungdomar, jämfört med de andra bibliotekarierna, då hon utöver att ta en 
diskussion om musikens lämplighet, även skickar med annan musik som hon önskar 
ska ge dem en alternativ bild. 

7.2.3 Bombdilemmat  
Då vi ville gå djupare in i ansvarsdiskussionen ville vi ta reda på hur intervjudeltagarna 
skulle reagera i en referenssituation där det efterfrågades ”farligt” material, frågade vi 
hur de skulle ställa sig till om en man kom in och frågade efter information om hur man 
på bästa sätt kunde tillverka en bomb. Svaren var väldigt varierande, men vi kunde 
ändå uttyda två distinkta sidor, en som förespråkade det fria informationsflödet och 
professionaliteten framför allt, och den andra där bibliotekarierna mer poängterade 
vikten av att ta ansvar. Agnes som var en av dem som representerade det första lägret 
sade: 
 

Alltså, där handlar [det] väl om [när] mitt eget tyckande krockar med min 
profession, då i det här fallet är ju jag här i egenskap av att jag är 
professionell, jag är ju inte här i egenskap att jag är en människa. Kommer 
någon in med den frågan, så skulle jag behandla den som vilken fråga som 
helst, för dels skulle det vara, alltså, det kan ju vara så att han intresserad av 
det rent tekniska som jag inte har med att göra med varför, jag kan ju inte 
fråga ”vad ska du göra?”, så nej, i det fallet måste jag svara på frågan, precis 
som om någon kommer och frågar ”var står Mein Kampf,?” ”Den står här”. 
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Jag kan inte säga… eller kommunistiska manifestet, jag kan ju säga ”nej, den 
finns inte.” Nej där måste jag vara professionell, före mänsklig så att säga. 

  
Doris som infaller med föregående citat menar att det ligger en problematik i att man 
egentligen aldrig kan veta vem personen som lånar är eller vad han eller hon har för 
syften, och säger att: 
 

Jag skulle göra allt för att hjälpa den personen, ja, vi har ingen anledning att 
fråga varför, jag menar att han kanske jobbar som kemilärare eller kanske vill 
han ta reda på, […], han kanske just jobbar med de här frågorna ”Hur lätt är 
det att få tag på information?” […] ingen censur. Absolut inte tycker jag.  
 

Det fanns dock andra bibliotekarier med en annan syn, till skillnad från de andra skulle 
Clara använda referensintervjun som medel för att försöka få fram syftet med denna 
förfrågan: 
 

Då skulle jag nog… nu tar jag det här i luften eftersom jag inte har varit med 
om det, men det känns som att jag skulle börja intervjua honom, mer eller 
mindre ”jaha, vad ska du ha det här till?”, och låtsas att kanske att jag gick ut 
på nätet och började reka lite försiktigt, och troligtvis skulle jag nog i ett 
sådant läge, skulle jag nog säga ”nej tyvärr, jag hittade inget”, om han då inte 
var direkt förmögen liksom att ta tag i det själv då, eftersom det är ju inget 
jag kan ställa upp på, att jag har hjälpt till med att ta fram då, så att nej… 
Intervjuaren: Skulle du känna dig ansvarig? 
Ja, det skulle jag absolut göra, ja, det skulle jag ju definitivt.  

 
Berta och Berit är inne på samma spår som Clara, de säger:  

 
Berit: Ja, det är svårt. 
Berta: Det är inte en student som skojar då eller, det är någon som ser lite 
skum ut?  
[Intervjuaren undviker medvetet att svara på frågan] 
Ja, jag tror inte att jag skulle hjälpa honom.  
[…] 
Berta: Du får gå ut på nätet och, jag hjälper… ”jag kan inte hjälpa” tror jag 
att jag skulle säga. 
Berit: [Eh], ”det finns inga böcker om det”, man kan ju halvljuga. 
Berta: Ja, eller man kan ju till och med säga, ”det ställer jag inte upp på” 
Finns inget skäl att göra, nej, det gör jag inte.  

7.2.4 Bibliotekarier och det personliga omdömet 
Hur mycket anser då våra intervjudeltagare att det personliga omdömet spelar in, när de 
står inför dilemmat att låna ut ”tveksamt material” till underåriga eller till en användare 
de finner vara av ”tveksam karaktär”? Denna fråga hade ett starkt samband med det 
ovanstående bombdilemmat, det dilemmat var däremot ett praktiskt exempel medan 
denna fråga var mer abstrakt till sin karaktär. Vi ville här förhöra oss huruvida våra 
intervjudeltagare reflekterade över hur mycket av dem själva de förde in i sitt yrke. Till 
trots att omdöme och ansvar ligger väldigt nära varandra, hoppades vi att vi kunde gå 
djupare in i diskussionen, genom att ställa denna fråga och belysa skillnaden mellan 
konkreta och abstrakta exempel.  
 
Svaren blev här väldigt snarlika bland bibliotekarierna då en majoritet av dem ansåg att 
man som bibliotekarie inte bör blanda in sitt personliga omdöme i sin yrkespraktik. 
Intressant nog, i förhållande till bombdilemmat, svarade vissa inte konsekvent. Som till 
nämnts ovan var Berit och Berta relativt restriktiva när det gällde att låna ut information 



51 
 

med tveksam karaktär. När de fick frågan om personligt omdöme svarade de på 
följande vis: 
 

Berit: Ja, det kan man inte förhindra alltså.  
Berta: hur menar du som exempel då?  
Intervjuaren: Exempelvis en bok som inte är bra i en viss låntagares händer. 
[Kommentar till läsaren - Jämför med bombfrågan]  
Berit: Nej, men så kan man inte bedöma vet du. 
Berta: Det kan jag inte alls. 
Berit: Nej, eller vi har en person som vi vet att de kommer smutsa ner 
böckerna, så är inte den personen avstängd från lån, så kan jag ju inte säga, 
eftersom du inte… Det kan man ju inte. 
Berta: Det går ju att komma åt all media praktiskt taget utan att gå via 
informationsdisken, så att… I och med att det finns här så kan ju vem som 
helst låna. 
Berit: Man kan ju inte säga ”Det där får du inte låna”, det kan man inte, 
ibland kanske man skulle önska, men det kan man inte. 
Berta: Antingen finns det, eller så finns det inte. 
Berit: Man får skilja på person och person, så det är väl också en slags etik i 
det, ja det tycker jag. 
Berta: Ja självklart. 
Berit: Det är ju en jämlikhetstanke. 
Berta: Ja, det är ju självklart. 

 
Clara svarade däremot mer konsekvent, och tryckte återigen på vikten av det egna 
ansvaret man har som bibliotekarie. Man kan även här läsa ur citatet att hon finner 
ansvaret gentemot vuxna något problematiskt, medan ansvaret gentemot barn 
fortfarande ses som en enkel fråga för henne: 
 

Ja, jag tycker att jag har ett vuxenansvar där, ja, så att för barn och ungdomar 
är det inga problem. Ungdomar kan… Barn är väl mera då att kanske direkt 
hitta alternativ eller så då, ungdomar så är det ju mer att man får prata om det 
helt enkelt och ta upp diskussionen, försöka få dem att börja tänka till lite 
själva om vad det är som det står för och så då. Vuxna är svårare tycker jag, 
där måste man på ett… Nått sätt ändå lämna ett… Att… jag du är… Du har 
ju ett eget ansvar alltså. Så att jag ser mig inte som ett neutrum som bara 
springer runt här och… nej, det gör jag inte, långt därifrån, jag [skulle] aldrig 
arbeta på det sättet.  

 
Agnes tillhörde dem som också var konsekventa i sina svar och menade att det skulle 
vara problematiskt om man skulle börja separera på det som ansågs vara etiskt eller 
oetiskt och knyter an till det tidigare bombdilemmat: 
 

Nej, det är min grundtanke [Åsyftar att man inte ska tillåta det personliga 
omdömet att påverka. Förf. anm.], Sen kan det ju vara att man gör det ändå, 
fast man inte är medveten, men rent… Det går ju inte jobba i det, att vi ska 
börja så att säga lägga oss i vad folk ska låna, om jag då tycker en bomb är 
oetisk att låna ut dem, kanske en annan kollega tycker en bok om islam är 
oetiskt eller… Plötsligt börjar vi tycka om allt möjligt, det går inte.  

 

Samma inställning hade Doris, som menade att man inte kan säga att något är olämpligt 
för en användare. Vad det gäller barn och ungdomar, kanske man kan påtala ”att den 
här boken kanske kan vara lite för svår för dig”, men hon skulle aldrig hindra någon 
från att låna eller kommentera att boken skulle vara olämplig på grund av dess innehåll. 
Erika tyckte att det kunde vara problematiskt med vad man kunde stå eller inte stå för. 
Det är vanligt att mindre barn läser så kallade eländesskildringar, som kan innehålla 



52 
 

mycket ledsamma partier, i dessa fall försöker Erika att styra in barnen på annan 
litteratur. Dock menade Erika att hon inte kan säga ”det där få du inte låna”.  

7.3 Inköp till bestånd och påtryckningar 
Under detta tema tänker vi titta närmare på intervjudeltagarnas tankar kring bestånd och 
påtryckningar. Hur reflekterar våra intervjudeltagare kring inköp till biblioteket, och 
vilka faktorer låter de sig påverkas av gällande utvecklingen av beståndet? 

7.3.1 Bibliotekariernas egna värderingar och inköp till bestånd 
När vi diskuterade kring detta ämne fick vi en del blandade svar. Agnes och Doris var 
inne på samma linje och menade att man till viss del var beroende recensioner, BTJ:s 
lektörsomdömen och sambindningslistor. De menade också att i vissa fall kunde de 
personliga värderingarna slinka in, men detta var något man alltid skulle undvika och 
målet måste alltid vara att tillgodose sina användares behov, Agnes sade: 
 

Man kan ju bara luta sig tillbaka på professionen om man blir ifrågasatt, så 
att jag kan ju inte bara ha något slags allmänt tyckande: ”Jag tycker inte att vi 
ska ha böcker om…”, vad det nu kan vara då, säg alternativ medicin eller 
inom religion, utan då får man luta sig på vad recensenterna sagt, och det är 
ju det man kan använda i mötet med kunden sedan, till exempel har vi ju inte 
köpt in den [boken] [av den] här anledningen, att den fick dåliga recensioner 
och så, även om det finns med ett uns av eget tyckande i botten, för det är ju 
svårt att komma ifrån det, så kan jag aldrig använda det som argument. Och 
det försöker vi när vi sitter och köper in att… För ibland hamnar man i det 
här, ”amen, jag tycker inte om hip hop”, ”Men du, nu pratar vi inte om dig, 
nu pratar vi om våra kunder, vad vill de ha?”.  

 
Doris sade i samband med diskussionen att 99% av deras inköp kommer via 
inköpsförslag från användarna, men menade ändå att det personliga omdömet kan lysa 
igenom när det gäller inköp vid vissa tillfällen. Hon sade också att personligen finns 
det böcker som hon inte skulle vilja ha på biblioteket, men menade att det kan ju inte 
hon styra över och tryckte på att biblioteket måste ha all slags litteratur och försvarar 
extrema böckers existens i bibliotekets bestånd, ”Jag menar, man måste ju faktiskt få 
ha olika åsikter”, och parafraserar Noam Chomsky, ”Vad fruktansvärt eller vad 
hemskt om jag inte ens en gång kan läsa mina värsta fienders böcker.” 

Agnes gav ett bra exempel på när det personliga tyckandet har slagit genom, när 
hon påtalade att det har funnits personal som har tyckt om en speciell artist, och därför 
har det blivit ett överrepresenterat antal biografier med denna artist.  

Berit och Berta menade att man inte ska blanda in det personliga omdömet när 
det gäller inköp till bibliotekets bestånd och sade att det ska spegla samhället och 
medborgarna själva. Berta påpekade också att det är av stor vikt att bibliotekarien alltid 
är neutral när det gäller inköpspolicyn och de båda menade att de försöker ha både 
höger- och vänsterlitteratur, dock inte från de mest extema hållen på båda sidorna.  

Clara uttryckte inte direkt att hon såg någon problematik vid inköp till beståndet: 
 

Det är ju enklare när man är ett litet filialbibliotek för då kan man ju säga att: 
”ja, jag har ingen budget för det här”, så det är ju lugnt. […] Sen så kan ju vi 
säga att det är tveksamt, tveksamt innehåll, tveksam kvalité och det är 
tveksamt… så där tycker inte jag att vi är rädda för att tala om det och oftast 
då, om man förklarar riktigt vad man tycker och hur man tänker och så, och 
har jag aldrig mött någon som har reagerat väldigt negativt på just det då, nej, 
så att jag tror inte det. 
[Hopp i bandet. Förf. anm.] 
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Jag tror inte det, men ja, vi kan nog säga nej till vissa önskemål just på grund 
av kanske mycket kvalitén då faktiskt. Så det kanske inte är så mycket etiskt, 
ja, jag tror inte att vi har fått något sådant faktiskt, vad jag vet i alla fall.  

7.3.2 Urval och censur 
Hur ser våra intervjudeltagare på begreppen urval och censur, och vad skiljer dem åt? 
 
Agnes påpekade att det finns en problematik i att man utgår från listor när det gäller 
inköp, exempelvis sambindningslistan. Hon ansåg att problemet ligger i att urvalet 
redan sker innan bibliotekarien har kunnat se helheten och därmed finns det en risk att 
man missar mycket. Hon menade annars att de aldrig dömer ut ett medium baserat på 
åsikter utan endast koncentrerar sig på mediets kvalité, med vilket hon menade att det 
kan vara dåligt korrekturläst, att det inte finns något djup i exempelvis en roman, så ”att 
det blir mer en innehållsdiskussion än en ämnesdiskussion.” Berta utgick från samma 
idé och sade ”det är ju bara ett ordval, den som inte gillar det kallar det för censur. Det 
är ju därför vi har en medieplan som vi kan ta fram och visa.”  

Clara menade att de är öppna för varje medium eller medier på deras arbetsplats 
och det finns ingen specifik genre som de undviker att köpa in. Hon tog upp ett fiktivt 
exempel kring eventuellt rasistiskt material och menade att det faktiskt kan användas 
till något annat än för rasistiska syften, hon säger att: 
 

[Det] kan ju finnas bakgrunder till varför den andra personen faktiskt vill ha 
just den texten, till exempel då gör att… Och en del ska ha det i sitt arbete för 
att de gör någonting särskilt och det är klart, då får jag fixa fram det då, så, 
det är klart, visst är jag intresserad vad det ska användas till, det är… Det gör 
jag.  

 
Doris menade dock att det finns en liten form av censur på hennes bibliotek, hon 
belyste detta genom att ta upp ett exempel angående en biografi, skriven av en svensk 
mördare: 
 

Jag tyckte ju självklart att vi skulle ha den ”varför skulle vi inte ha den?”, 
men då… Många av mina kollegor som tyckte att absolut inte, att vi skulle ha 
den boken, för varför skulle vi? Jag menar, han var ju rasist och nazist, och 
mördat och så, så vi köpte inte in den boken. […] Så att visst, det 
förekommer ju en liten form av, om man nu ska kalla det censur eller så.  

 
Erika var något osäker i frågan och frågar sig själv om de censurerar, men hävdade att 
de inte vägrar att köpa in något medium av principiella skäl. Hon tog även upp 
bibliotekets budget som en anledning till varför viss litteratur väljs bort. Hon menade 
till sist att de inte censurerar systematiskt, men att kan kanske finnas en viss censur när 
det gäller litteratur som spekulerar i våld, sex, och material som kan uppfattas som 
kränkande. I en tidigare fråga svarade hon att de inte köper in litteratur som medvetet 
förvanskar fakta och detta finner de stöd för i sin medieplan.  

7.3.3 Påtryckningar 
Hur reflekterar våra intervjudeltagare kring påtryckningar från olika politiska eller 
religiösa grupper eller individer som på ett eller annat sätt vill föra in eller ta bort 
litteratur eller andra medier från bibliotekets bestånd? 
 
En allmän konsensus är att ingen av våra intervjuade bibliotekarier skulle falla till föga 
för någon form av påtryckningar, varken från religiösa grupper eller exempelvis 
kommunen. När det sker bortplockningar från hyllorna gäller det oftast att litteraturen 
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blivit inaktuell snarare än att man har fallit för någon negativ påtryckning från 
samhället. De flesta av bibliotekarierna trycker på att man måste kunna stå för det 
material man har på hyllorna, Agnes uttryckte det på detta vis: 
 

Grundprincipen är ju den att vi ska kunna stå för det material som vi har här. 
Det ska kunna komma… jag ska inte behöva känna, att det här är en bok som 
jag skäms för eller som mina kollegor känner: ”vad har vi köpt in den här 
för?” Så grundbedömningen blir ju den när vi har våra inköpsmöten, här har 
vi fått inköpsförslag så diskuterar vi genom: ”är det någon mer som läst mer 
om den här?” Vet vi något, ja, vi tar den eller meddelar tyvärr, vi kanske 
hänvisar till det stora biblioteket om det är något väldigt smalt eller något 
väldigt extremt, då hänvisar vi vidare.  
Intervjuaren: Ni låter er aldrig påverkas av någon yttre kraft?  
Nej, för vi måste kunna när vi jobbar här, känna att det här kan vi stå för.  

 
Doris tog sin utgångspunkt mer hos användaren och som tidigare nämnt köper Doris in 
99 % av litteraturen baserat på inköpsförslag. Dock problematiserade hon detta, genom 
att påtala att de är mycket möjligt att enskilda personer kan påverka beståndet om de är 
väldigt aktiva med att lämna inköpsförslag, men hon såg inte detta som något problem, 
hon summerade sina tankegångar med att säga ”Det är ju [stadsbornas] bibliotek, det är 
ju inte vårt bibliotek, alltså, det är ju inte personalens bibliotek.” Doris avslutade dock 
med att berätta att biblioteket faktiskt en gång tog bort en bok ur beståndet för att den 
ansågs vara rasistisk av vissa personer, hon skulle dock aldrig själv stå bakom ett 
sådant beslut. 

Några av våra intervjudeltagare gav oss exempel på när det har funnits 
grupperingar som har försökt att påverka bibliotekets bestånd. Berit och Berta berättade 
om hur en politisk och religiös gruppering försökte påverka bibliotekets bestånd genom 
att begära en bokhylla med specifika böcker på biblioteket: 
 

Berit: Ja, vi hade för några år [sedan], det var nog på 80-talet, hade vi en 
politisk gruppering som krävde att vi skulle ha en kristen bokhylla, ja, det var 
väl det.  
Berta: Ja, det var [organistationens namn. Förf. anm.], var väl starka. 
Berit: Det var [organistationens namn. Förf. anm.] hette det väl på den tiden, 
nuvarande [organistationens namn. Förf. anm.], och det fick vi ju kämpa 
väldigt mycket för att så att säga mot.  
Berta: stå emot. 
Berit: visa, att det går inte att ha en sådan hylla, för vad skulle man ställa där?  
Berta: Och överhuvudtaget tanken att de lägger dig i, men det, där är en 
undantag. 
Berit: Ja, men då hade vi en väldigt intensiv debatt, och vi hade en offentlig 
debatt med representanter från olika kristna bokförlag här och så, men det 
blev ju inget, det blev ingen hylla, för att det ville ju inte det här kristna 
bokförlagen heller. ”Bevare mig väl” kommer jag ihåg att en sade, [om] ”vi 
skulle hamna på en sådan hylla”. […] Det var en form av påtryckning från en 
enskild politiker kan man säga. 
Berta: Men det förekommer annars inte några sådana bekymmer. 
Berit: Nej, tack och lov.  

 
En problematik kan också uppstå när människor vill skänka böcker till biblioteket, men 
där igen påtalade våra bibliotekarier att de är väldigt tydliga med att säga till 
användaren som skänker, att de slänger den litteratur de inte vill ha. Doris berättade om 
ett exempel när en religiös grupp ville påverka bibliotekets bestånd genom att skänka 
böcker: 
 

Nej, de skänkte böcker som de ville att vi skulle införliva i och det jag menar, 
det är ju lite så… vi har ju… vi har ju böcker både om dem och av, så att det 
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var inte alls att […] vi sa att vi inte… absolut skulle få ha om scientologi på 
biblioteket och sen på… eftersom vi har så nära till universitetsbiblioteket 
och det är ju en fördel för att böcker som vi då tycker är lite tveksamma på 
grund av etiska skäl eller så, men… eller olämpliga så, utan de kan vara 
väldigt, väldigt, väldigt smala böcker, de kanske inte vi köper in på ett 
folkbibliotek, då kan man ju bara hänvisa ” men du, gå bara upp till 
centralbiblioteket och universitetsbiblioteket och det ekonomiska 
[ekumeniska? Otydligt. Förf. anm.] biblioteket så det är ju, kan vara bra 
ibland.  

7.4 Etiska problem gällande Internet 
Internet presenterar stora och ”nya” utmaningar för bibliotekarier, tillgången till alla 
sorters material finns att nå bara ett par knapptryckningar bort. Då biblioteket är ett 
offentligt rum kan det uppkomma situationer där människor känner sig kränkta på 
grund av vad andra väljer att titta på. Hur förhåller sig då våra intervjudeltagare till 
Internetfiltrering, är det något som bör eftersträvas eller kan det liknas vid censur? 
 
Det verkar som att hälften av våra intervjudeltagare använde sig av filtrering på sina 
publika datorer på biblioteket och dessa ansåg att man inte ska tillåta extrema sidor 
som exempelvis porr, våldsglorifierande, eller rasistiska sidor då man inte vill att 
användare ska behöva utsättas för detta. De resterande verkade något osäkra i frågan 
och vi fick aldrig riktigt veta om de använde sig av filtrering eller inte. Agnes menade 
att hon inte själv kunde styra någon Internetfiltrering då hela hennes system låg under 
ett annat företags nät. Doris verkade osäker om deras bibliotek använde sig av 
filtrering, men förklarade ändå närmare hur hennes bibliotek lät användarna att få 
tillgång till datorerna. På hennes bibliotek måste man logga in med sitt 
lånekortsnummer vilket gör att man kan identifiera datoranvändaren. Detta skapade 
oroligheter bland användarna och många av dem jämförde systemet med USA. 
Grunden för detta var att det hade förekommit hot och liknande, gjorda från 
bibliotekets datorer. Erika talade mer om vad användarna inte fick besöka på nätet, 
men var väldigt vag i svaret kring just Internetfiltrering. 

På frågan om man skulle stoppa en användare från att titta på olämpliga sidor om 
detta upptäcktes svarade en majoritet att de skulle göra det. Clara påtalade att de inte är 
nöjda med filtreringsystemet, och har därför placerat de publika datorerna så att de kan 
se vad användaren tittar på: 
 

 […] sen tycker vi, kanske att det inte fungerar jättebra, för det finns ju 
alltid någon som kan gå genom de där spärrarna om de skulle vilja det, 
men vi har sagt, i och med att det är många ungdomar och barn som 
använder dem så vi har… vi satt skärmarna så att vi har möjlighet att se 
så att då tar vi det ansvaret. 
Intervjuaren: Säger ni till om ni ser någon som tittar på olämpligt 
material? 
Ja det gör vi, så att… det är inte okej. Det gör vi faktiskt, men det är som 
jag sa förut, det här med barn och ungdomar alltså, att det är, jag ser det 
som ett vuxenansvar. Hur ska de annars veta vad som är rätt eller fel?  

 
Berit sade i frågan att ”ja, det har nog faktiskt hänt att vi gjort det någon gång och ’sånt 
tittar man inte på här’, det var väl porr, och då ser de ju väldigt skyldiga, så det fattar de 
ju egentligen va.” Agnes tog upp ett exempel på hur det kan gå till när tillgången till 
Internet ställer till med problem: 
 

Ja, det har varit några gånger faktiskt. Och då hade vi ett lite svårt fall, eller 
vad jag ska säga… Det var en tjej om var dövstum som gick här ganska 
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mycket då, och hon hade ju det… det var svårt att kommunicera med henne, 
vi fick skriva lappar till varandra… men då satt hon och surfade på väldigt 
grovt pornografiskt tjejsexmaterial, och där var det så svårt… där sitter hon i 
sin egen värld och man ser hur folk runt omkring sådär… men då gick jag 
och knackade på rutan och ”inte” [viftar med fingret. Förf. anm], alltså, och 
då förstod hon, det var som… det var inte så lätt att hon, ja… men det där 
hamnar nog lite speciellt under just, ju… vi tittade på varandra [syftar till en 
kollega. Förf. anm.], ”hur gör vi nu då?” Och ja, men samtidigt, hon var ju 
samma… alltså, ett slags sunt förnufttänk ligger till botten, sen vet inte jag, 
stora biblioteket har säkert helt andra… måste ha helt andra diskussioner, 
därför att där sitter de på ett helt annat sätt kanske mer […] för sig själv och 
du har fridlöst, du kan sitta med vad som helst men principen måste vara att 
det offentliga rummet är till för alla.  

 
Dock stack Doris ut något i diskussionen, när vi frågade henne samma fråga som de 
övriga tog hon fasta på användarens personliga integritet: 
 

jag kanske nog inte skulle göra det i alla fall alltså, […] att överhuvudtaget, 
att jag bara skulle titta på vad någon är på för sida är ju helt främmande för 
mig, och då på nått vis om jag nu… då avslöjar jag ju mig själv i så fall att 
jag om säger till för den här personen att jag har kollat, vad han eller hon har 
tittat på, men det, men det vet jag, det har jag också kollegor så, ja, liksom, 
jag kan ju bara prata för mig själv va, naturligtvis, för det vet jag att, att jag 
har kollegor som gör, som säger till att det här, sånt här sysslar vi inte, och 
det tycker jag är helt okej, om de gör det, om de gör det för att [ehm], det är 
inget jag vill uppmuntra till men jag vet inte om jag ska vara helt ärlig så…  
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8. Analys och slutsatser 
Det är viktigt att varje bibliotekarie utför sitt arbete sakkunnigt, inte 
bara för honom eller henne själv utan även för yrkeskåren som helhet.193 

 
Under detta kapitel tänker vi analysera vårt resultat i förhållande till vårt 
bakgrundsmaterial, i denna diskussion ska vi även svara på våra frågeställningar. Vi 
har återigen valt att utgå från våra fyra teman under vår analys, detta för att det följer 
den struktur som vi arbetat utefter under hela arbetets gång, samt för att underlätta för 
läsaren att koppla samman de olika segmenten.  

Spänningen mellan de två stora grundpositioneringarna som vi fann i vår teori, 
det vill säga mellan fri tillång till information (exempelvis John Swan) och 
ansvarstagande (exempelvis Robert Hauptman) kunde vi även se hos våra 
intervjudeltagare. Det kan påtalas att den gråzon där dessa två läger möts och 
sammanblandas stod att finna även i vårt material. Vi är således medvetna om att det 
inte är så enkelt att det står mellan två oppositionella läger, det är inte så enkelt som 
svart och vitt. Vidare vill vi inte här döma ut enskilda bibliotekariers handlingar utan 
uppsatsens syfte har alltid varit att undersöka bibliotekaries föreställningar och tankar 
kring bibliotekarieetik, det handlar alltså inte om rätt eller fel, utan snarare visa på de 
spänningar och olika synsätt kring etik som florerar inom biblioteksvärlden.  

8.1 Bibliotekarier och etiska riktlinjer 
Ohlsson talar om att etiska riktlinjer har både en intern och en extern funktion; den 
interna syftar till att reglera yrkesutövarnas beteende och skapa en gemensam 
värdegrund som skapar en enhetlig yrkeskår, vilket vi anser skulle innebära att oavsett 
om en användare besöker ett folkbibliotek i Haparanda, Kungliga biblioteket i 
Stockholm eller kommunbiblioteket i Höör, ska denna gemensamma värdegrund se till 
att man som användare får samma bemötande av bibliotekarier. Den externa påvisar 
vad ett yrke ger och dess seriositet, samtidigt som den blir en garant för att användaren 
ska känna sig trygg i mötet med bibliotekarien, och veta att alla frågor möts med 
konfidentialitet, samt att den personliga integriteten skyddas.  

I Byström och Larssons magisteruppsats konkluderar de bland annat att 
bibliotekarier inte inser vilken makt de faktiskt har, genom att vara den som väljer ut 
information och kan hindra det fria informationsflödet, har de makten att avgöra vilken 
information som ska göras tillgänglig för hela samhället. Denna makt kan missbrukas, 
yrkesetiska riktlinjer är dels till för att kontrollera denna makt och se till att den aldrig 
missbrukas, vikten av att då ha gemensamma yrkesetiska riktlinjer som reglerar detta, 
ter sig då ganska naturligt för oss.  

En stor majoritet av våra intervjudeltagare ansåg att yrkesetiska riktlinjer är något 
som är bra att ha på bibliotek, intressant nog uttryckte de inte samma skäl som 
beskrivits ovan. Visserligen närmade sig många problematiken och talade om 
skyddandet av användarnas integritet, men ingen av dem uttalade en koppling till 
professionen, eller vikten av en gemensam yrkesetisk standard för hela 
bibliotekariekåren. En del av våra intervjudeltagare uttryckte till och med en oro att bli 
för styrda om det skulle finnas yrkesetiska riktlinjer på biblioteket. Denna syn kan 
förklaras med att det kan finnas en praktisk problematik med att ha gemensamma 
yrkesetiska riktlinjer för alla bibliotek, för hur skulle detta egentligen kunna 
genomföras? Rosenqvist påttalar vikten av att etiska regler bör göras allmänt kända 

                                                
193 Ohlsson, 1992, s. 29 
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inom bibliotekarieverksamheten. Utöver detta tycker hon att det behövs någon slags 
instans som tolkar och utvecklar dessa regler, men också fungerar som en plattform där 
klagomål och klargöranden gällande dessa regler och på bibliotekarier kan påtalas av 
användare. Vi anser i likhet med Rosenqvist att detta borde genomdrivas, men om det 
ska gå måste hela bibliotekariekåren ställa sig bakom detta. Vi kan alltså se två läger 
hos våra intervjudeltagare, ett som tycker att yrkesetiska riktlinjer är en god idé och ett 
annat som känner en viss oro över att bli för styrd och inte kunna ta sitt eget ansvar. 
Frågan vi anser att man bör ställa sig här är: vad är bäst för användaren?  

Vi vill hävda att samtliga av våra intervjuade folkbibibliotekarier har en 
yrkesetisk moral; många av dem diskuterade kring etiska spörsmål inom sina 
respektive personalgrupper (även om de själva inte kallade det för etik) eller att de 
reflekterade kring etik under intervjun. Ett problem som vi ser här är att man aldrig 
riktigt kan uppnå en yrkesetisk kompetens, om man inte har gemensam etisk stadga 
inom sin yrkeskår, som alltid ligger till grund för de etiska beslut man fattar i sin 
yrkesutövning. Vi finner det berömvärt att alla våra intervjudeltagare har en yrkesetik 
moral, men detta kan problematiseras utifrån bibliotekariekåren professionssträvan. 
Om vi vill ha en gemensam yrkeskår med en gemensam värdegrund, räcker det tyvärr 
inte med att bibliotekarierna har en egen yrkesmoral, oavsett hur god den än är. Så 
länge vi inte har denna gemensamma värdegrund, tror vi tyvärr inte att någon idag 
praktiserande bibliotekarie skulle kunna falla innanför ramen inför definitionen av 
yrkesetisk kompetens. 

Det närmaste vi har idag som kan betraktas som en gemensam värdegrund när det 
gäller yrkesetiska riktlinjer för bibliotek i Sverige är DIK: s riktlinjer. Detta är ett 
berömvärt initiativ från DIK, då detta skulle främja bibliotekariernas yrkesetiska 
tänkande och bidra till den bibliotekarieetiska debatten. Tyvärr visade det sig att våra 
intervjudeltagare hade en relativt begränsad medvetenhet om DIK:s etiska riktlinjer, 
visserligen hade några av bibliotekarierna hört tals om dem och hade kanske läst dem 
någon enstaka gång, men ingen av dem använde sig av riktlinjerna i sin yrkespraktik. 
En problematik som Hauptman belyser är dock att det egentligen inte spelar någon roll 
om man har gemensamma etiska riktlinjer eller inte, så länge det inte finns något krav 
på att alla följer dem. Likt Rosenqvist anser Hauptman att det krävs ett regelverk som 
reglerar bibliotekariers förhållande till sitt yrke, men också dess förhållande samt 
praktiserande av de allmänna bibliotekarieetiska riktlinjerna. Vi tror därför att så länge 
det inte finns något krav eller någon form av instans som kan genomdriva dessa krav, 
kommer vi inte heller bli en enhetlig profession med en gemensam värdegrund.  

Vad använder sig då våra intervjudeltagare för riktlinjer då de inte följer de 
gemensamma från DIK? Över hälften av våra intervjudeltagare använde sig av en 
medieplan som innehöll etiska riktlinjer angående inköp till bibliotekets bestånd, två 
bibliotekarier hade även tittat på och försökt förhålla sig till Svensk Biblioteksförenings 
rekommendationer för referens- och informationsarbete, vilka också knyter an till 
Bibliotekslagen, Yttrandefrihetsgrundlagen samt FN:s allmänna deklaration om 
mänskliga rättigheter. Detta ser vi som något mycket positivt då man knyter an till mer 
allmänmänskliga värden. Vissa bibliotekarier påtalade dock att de inte följde några 
skrivna riktlinjer och samtidigt kan vi inte se de medieplaner, som vissa 
intervjudeltagare hänsyftade till, som tillräckliga för mer än just inköp, då 
bibliotekarieyrkets etik, som vi har försökt visa i vår diskussion kring bibliotekarieetik, 
spänner över långt mycket mer än bara inköp, och för den skull även referenssamtalet. 
Med detta vill vi verkligen inte kritisera våra bibliotekariers arbetsinsats, utan vi vill 
snarare peka på en möjlig problematik som är stor, om den är allmän för alla svenska 
bibliotekarier, vilket även påpekades av Byström och Larsson 1997.  
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Anser sig då våra intervjudeltagare att de har en skyldighet att följa etiska 
riktlinjer i sitt arbete? Svaret på denna fråga är tvåfaldig, vi upplevde att samtliga av 
våra intervjudeltagare kände ett stort ansvar att följa en yrkesetisk moral och de 
riktlinjer som fanns till handa på deras bibliotek, och vi kunde se samma ansvarskänsla 
hos dem som inte hade några skrivna riktlinjer alls, då de hade en arbetsetik som då 
knyter an till vad de anser vara en känsla om hur de bäst utför sitt värv. Samtidigt pekar 
deras begränsade kännedom om DIK:s riktlinjer på att de inte känner något större 
ansvar eller skyldighet att följa dem. Men eftersom det inte finns något krav att följa 
DIK:s riktlinjer kan vi inte betrakta detta som något fel, även om vi skulle önska att 
alla svenska bibliotekarier tog del av dem och reflekterade över vilka konsekvenser 
dessa kan ha för deras yrkespraktik.  

8.2 Ansvar och konsekvens 
Vad våra intervjuade ansåg vara etiska problem i mötet med användaren skilde sig 
något åt mellan dem. Hälften av bibliotekarierna uttryckte en problematik kring 
användarnas integritet, där de kände en oro att komma för nära genom att ställa 
felaktiga/känsliga frågor. En tog upp ansvaret för att det ska vara rätt information till 
rätt person, en annan bibliotekarie menade att den etiska problematiken som hon 
upplevde var att vissa användare på hennes bibliotek exempelvis kunde vara 
kvinnofientliga eller rasistiska, och till sist hade vi en intervjudeltagare som inte direkt 
ansåg att hon inte hade någon etisk problematik med vuxna, men som majoriteten av 
våra övriga intervjudeltagare uttryckte hon att det var svårt att förhålla sig till vad man 
bör låna ut till barn och ungdomar. Varför skilde sig då dessa svar så pass mycket åt? 
På detta har vi inget definitivt svar men vi kan väl anta att om man har olika erfarenhet 
av etiska problem i sin yrkespraktik (för det är ju knappast så att man möter suicidala 
ungdomar, knarkare eller galna bombare varje dag), kommer ens perspektiv att vara 
bunden till detta. De olika svaren kan också möjligtvis bero på bibliotekens storlek och 
läge, det är möjligt att ett stadsbibliotek i en stor stad har fler olika etiska problem än 
vad ett litet filialbibliotek i en småstad har, dock, utifrån vad vi själv har sett på de 
olika bibliotek vi besökt kan vi inte se någon skillnad i den bemärkelsen. En 
problematik i mötet med användaren som vi gärna hade sett mer av är ojämlikheten 
mellan användare och bibliotekarien. Precis som Ohlsson och Byström och Larsson 
påtalar, anser vi att användaren står i en beroendeställning till bibliotekarien, man har 
som bibliotekarie en makt som kan missbrukas. Majoriteten av våra bibliotekarier 
närmade sig ändå denna diskussion genom att nämna integriteten som ett problem, 
varför ingen av dem uttryckligen nämnde makt kan vi inte säga, men kanske gjorde vår 
formulering av frågan som ställdes till bibliotekarierna att de inte kopplade till att de 
innehar någon maktposition.  

När det gäller den allmänna frågan kring bibliotekariernas syn på sitt eget ansvar 
gällande den information de lånade ut svarade nästan alla av våra intervjudeltagare att 
de inte hade något ansvar över den information de lånar ut, en uttryckte sig inte lika 
tydligt men närmade sig ändå de andra i frågan. Även samma enighet uppstod hos en 
majoritet av intervjudeltagarna när det gällde det personliga omdömet, och de flesta 
menade att man inte skulle blanda in det personliga omdömet i sin yrkespraktik. Denna 
bild stämmer överens med Hauptmans bild av hur bibliotekariekårens ansvarstagande 
har sett ut, där han menar att bibliotekarier under en längre tid har ansett att de inte har 
att göra med den information de lämnar ut. De flesta av våra intervjuade bibliotekarier 
närmade sig således det läger som mer trycker på den ”fria informationen” som bland 
annat Swan försvarar. Han menar att vårt ansvar som bibliotekarier mer ligger på att 
tillgängliggöra alla sorters ”sanningar” för att användaren själv ska kunna ta sitt ansvar, 
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och det ansvaret är inte bibliotekariens. I likhet med Swan anser Broderick att de flesta 
människor som får möjlighet att välja från alla sidor av ett argument, högst troligt 
väljer den som är minst destruktiv för sig själv och samhället. Hon menar således att 
man ska sätta sin tilltro till människans egen förmåga att göra de rätta valen.  

Även om bibliotekarierna i stort sätt var eniga här tyckte vi att det var intressant 
att denna enighet uppdelades när de fick reflektera kring vårt bombdilemma. Tre 
bibliotekarier som tidigare nämnt att de inte kan ta ansvar över den information de 
lånar ut, svarade nu att de skulle förhala eller till och med halvljuga för att mannen i 
fråga inte skulle få tag i ”bombboken”. Intervjudeltagarna lämnade således det läger 
som anser att bibliotekarien inte har att göra med vad som händer med den information 
som lämnar biblioteket och närmade sig istället Hauptmans syn när det gäller ansvar 
och konsekvens. Detta tycker vi är väldigt intressant då det påvisar skillnaden mellan 
det abstrakta men allmänna etos som alla bibliotekarierna delar, men som sedan skiljer 
sig åt när det gäller reflektionerna kring en mer laddad konkret situation. Vi vill dock 
påpeka att vi är medvetna om att detta är en tämligen stark fråga, men vi ville dra saken 
till sin spets för att se om bibliotekarierna gjorde skillnad mellan det abstrakta och 
konkreta, vilket somliga av dem gjorde. Swan skulle självfallet inte ha gillat att 
somliga av våra bibliotekarier inte gav bombboken till mannen, då Swan står för det 
fria informationsflödet, där vi som bibliotekarier inte ska döma eller gissa oss till vad 
informationen ska användas till. Swan anser snarare att bibliotekariens skyldighet 
ligger i att försvara rätten till all sorts litteratur till alla sorters användare. Han menar att 
vi som bibliotekarier, aldrig köper in eventuellt ”farliga” böcker, för att de vill att 
användarna ska använda dem på ett destruktivt sätt. Men dessa böcker reflekterar en 
del av samhället och det är upp till bibliotekarien att försvara människors rätt till 
mänsklighetens alla uttryck, oavsett om de anses olämpliga eller inte.  

Även om Hauptman står för att bibliotekarien ska ta mer ansvar. Även om han 
själv har utfört ett liknande bombexperiment i verkligheten, frågar vi oss om han skulle 
ha ställt sig bakom de bibliotekarier som inte skulle ha lånat ut boken. För vi till 
skillnad från Hauptman undvek vi att påskina att där fanns något uppsåt hos mannen i 
fråga eller att han för den delen såg misstänkt ut. Hauptman vill att bibliotekarier ska ta 
mer ansvar, men bara i de fall när det är så uppenbart att det är fara för 
informationssökaren eller samhället i stort.  

I och för sig vet inte vi vad våra intervjudeltagare såg i mannen med bombfrågan 
eller hur de värderade materialet i sig, men utifrån de svar vi fick tolkar vi det som att 
de som inte sade att de skulle låna ut boken, inte hade gjort detta, oberoende av skäl. 

Oavsett vilken väg man anser vara rätt, pekar den oenigheten i 
handlingsförfarandet gällande ”farligt material” bland våra intervjudeltagare att vi har 
en bibliotekariekår som är splittrad. Om svaren skiljer sig så pass mycket i enbart en 
problematisk fråga, hur kan vi då erbjuda användarna en gemensam yrkeskår som 
behandlar dem alla lika? Hur ska vi då kunna betraktas som en profession? 

När det gäller ansvar gällande barn och ungdomar svarade explicit hälften av våra 
intervjuade bibliotekarier att de tog extra mycket ansvar för barnen. Två av de 
resterande bibliotekarierna, tryckte på att de inte kunde tänka på hur de böcker de köpte 
in eventuellt kunde användas utanför biblioteket, men samtidigt uttryckte de ett 
kvalitetskrav vad det gäller barnlitteratur och den litteratur som är tillgänglig för barn, 
att de inte har skräp på hyllorna. Den sista bibliotekarien var något osäker i frågan just 
för att hon själv jobbade väldigt sällan med barn men menade ändå att hon möjligtvis 
kunde påtala om hon kanske tyckte att en bok var för ”svår” att förstå för vissa barn 
(gällande ålder), men hon skulle dock aldrig hindra någon från att låna den.  

De tre som vi ansåg tog extra mycket ansvar kring barn och ungdomar tog ofta en 
diskussion eller ett samtal med barnet/ungdomen, ifall de tyckte att boken eller mediet i 
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fråga kunde göra barnet ledsen. I dessa fall nämndes ganska ofta de så kallade 
eländesskildringarna som kan innehålla tragiska familjesituationer. Två av dessa 
bibliotekarier påtalade att dessa böcker kunde göra barnen upprörda, vilket ingen 
tjänade på. En bibliotekarie kunde ibland lägga undan litteratur och be barnen om att 
framskaffa föräldrarnas tillstånd innan de lånade ut dem, en av de tre bibliotekarierna 
diskuterade även med ungdomar och försökte få dem att inte låna särskild musik som 
hon inte ansåg vara lämplig. I samband med detta kunde hon även skicka med 
extramaterial som skulle fungera som en motbild till det ”olämpliga”, men hon vägrade 
aldrig att låna ut något.  

Sammantaget fann vi två olika läger när det gäller att ta ansvar över den 
information man lämnar ut. De olika bibliotekarierna var inte helt konsekventa i sina 
svar, men de två sidorna visar ändå på att det finns en splittring hos våra 
intervjudeltagare som troligtvis återfinns i den svenska bibliotekariekåren. Som 
Gorman påtalar, är dock inte världen svart eller vit, ibland kanske man får rucka på 
sina principer i förhållande till praktiken och se på sitt handlande i ett större 
sammanhang. Vi kan även förstå varför man inte är helt konsekvent i sina svar, det är 
ytterst få människor som följer sina principer utan undantag, att vara människa kanske 
kan ses som att leva i en gråzon, där inte allt har klara och tydliga gränder om vad som 
är rätt eller fel.  

 Det kändes alltså som att samtliga av våra intervjudeltagare ville skydda barn på 
ett eller annat sätt, oavsett om det gällde hindrande av utlån, diskussioner kring utlån 
eller ett extra ansvar när det gäller inköp av barn- och ungdomslitteratur. Vi tror att det 
råder en allmän gemensam konsensus, att man ska värna om barnen genom att skydda 
dem från ”olämpligt” material. Det bör dock påpekas att somliga bibliotekarier tog mer 
ansvar än andra, vilket också visar på en kår som har enats kring en idé, men inte dess 
applicering i yrkespraktiken.  

Det verkar som att våra bibliotekarier befinner sig inom det läger som Hauptman 
med flera representerar. Barn bör skyddas mot visst material som de inte är mogna för, 
för hur skulle det se ut om det fanns hårdporr på barnhyllorna? Även om de innehar 
olika syn kring på hur barn och ungdomar bör skyddas, ansluter sig dock ingen av dem 
till Kirsten Grubbe Jensen som menar att alla former av restriktioner, oavsett skäl, är 
censur; detta är ingenting som vi eller förhoppningsvis någon annan svensk 
bibliotekarie ställer sig bakom för att konsekvenserna av ett sådant teoretiskt synsätt 
skulle innebära att allt vuxenmaterial även skulle tillgängliggöras för barn. Något som 
vi tror varken skulle gynna barnen eller samhället i stort.  

8.3 Inköp till beståndet och påtryckningar 
Majoriteten av våra intervjudeltagare uttryckte att det inte är något positivt med att 
blanda in det personliga omdömet när det gäller inköp till bibliotekets bestånd. Vissa 
menade dock att det personliga omdömet kan slå genom i vissa fall, vilket en 
bibliotekarie demonstrerade när hon berättade att en speciell artist blev 
överrepresenterad bland biografierna på grund av att artisten i fråga var en favorit hos 
en bibliotekarie på intervjudeltagarens arbetsplats. I samband med denna diskussion 
nämndes recensioner och BTJ:s sambindningslistor som ett hjälpmedel i urvalet. Detta 
problematiserades dock och en åsikt som kom fram var att urvalet då har lämnat 
biblioteket vilket också gör det svårt att veta vad ett förslag är baserat på. Vi har 
förståelse för om det personliga omdömet ibland kan lysa genom när det gäller inköp, 
men man måste alltid vara medveten om denna problematik för att i största möjliga 
mån undvika den, en medvetenhet som de flesta av våra bibliotekarier uppvisade. Vissa 
bibliotekarier hänvisade också till att de följde skrivna inköpskriterier när de köpte in 
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till beståndet eller tog mot eller refuserade gåvor till biblioteket. Dessa kriterier tog 
stöd i bland annat Bibliotekslagen, FN:s allmänna deklaration för mänskliga 
rättigheter och Lagen om hets mot folkgrupp.194 Att använda sig av medieplaner ser vi 
som något mycket bra, då dessa motverkar ett allt för stort personligt inflytande. Vi 
skulle däremot önska att alla bibliotek i Sverige innehar en medieplan, men även att det 
fanns en allmängiltig plan som innehöll riktlinjer, som då skulle gälla för samtliga 
bibliotek i Sverige. Detta för att bland annat undvika eventuell regional censur och för 
att kvalitetskriterier ska vara desamma vart man än kommer.  

När man talar om urval och inköp till biblioteket, ligger en diskussion om censur 
väldigt nära till hands. Det finns en risk enligt Hauptman att urval ibland faktiskt kan 
vara censur när det gäller inköp av litteratur som kan framstå som anstötlig. Han menar 
att det finns bibliotekarier som tvekar att köpa in viss litteratur för att undvika senare 
problem och jobbiga diskussioner. Samtliga av våra intervjudeltagare visar ett starkt 
motstånd när det gäller censur, men vissa menade att det faktiskt finns en form av 
censur på deras bibliotek. En bibliotekarie säger att det kan finnas en viss form av 
censur gällande material som spekulerar i våld, sex, material som kan uppfattas som 
kränkande och litteratur som medvetet förvanskar fakta. Denna formulering, som också 
kan ses i bibliotekariens medieplan, anser vi på basis av vår litteratur vara något 
problematisk. I anslutning till Swan tycker inte vi att bibliotek ska sträva efter 
”sanningen” utan också erbjuda alternativa bilder. För vad innebär det egentligen att 
man medvetet försöker förvanska fakta? Vi ser denna formulering något diskutabel, för 
hur ska man kunna veta om en författare medvetet ljuger eller verkligen tror på det han 
säger? Vi menar att det finns en risk att extrem litteratur eller annan smal litteratur inte 
köps in, bara för att den inte håller med majoritetens etablerade ”fakta”. I anslutning till 
Hauptman och Gorman, är begreppet ”kränkande” också något besvärligt i sådana här 
sammanhang, för frågan är, kränkande för vem? Skulle vi ta bort all litteratur som är 
kränkande för någon skulle vi inte behöva bibliotek då det inte skulle finnas någon 
litteratur kvar.  

En annan bibliotekarie sade att det fanns en liten form av censur på hennes 
bibliotek och exemplifierade detta genom att lyfta fram ett exempel där hennes 
bibliotek valde att inte köpa in en biografi skriven av en mördare. Anledningen till att 
boken i fråga inte köptes in, var helt enkelt för att vissa bibliotekarier inte ville stödja 
en rasistisk polismördare. Precis som den intervjuade bibliotekarien anser vi detta vara 
censur, detta för att boken inte köptes in på grund av kvalitetsskäl utan snarare på 
grund av vem som hade skrivit den. De flesta av bibliotekarierna menade att det inte 
fanns någon form av censur på deras bibliotek och skilde starkt på deras urval och 
censur. Några av dessa bibliotekarier talade dock här om bibliotekets budget, och 
menade att ekonomin ofta fick styra vad man köpte in eller inte. Hauptman påtalar att 
använda budgeten som ursäkt till att inte köpa in en viss litteratur är censur, men 
naturligtvis menar han också att begränsa sina inköp på grund av sin budget inte är 
censur, för inget bibliotek kan köpa in allt.  

Två bibliotekarier beskrev hur de köpte in debattböcker som kan anses vara 
extrema för debattens skull, trots att språket inte är högklassigt. I samband med detta 
menade de också att de inte köpte in debattböcker från de politiska ytterkanterna. Vi 
kan aldrig riktigt veta hur den här selektionen går till, men om man tar hela den 
ovanstående diskussionen och samtidigt beaktar Hauptmans samt Swans (och för den 
delen alla de som behandlar censur i vår teori) definition av censur, väcker det en liten 
                                                
194 Vi frågade våra informanter om de använde sig av skrivna riktlinjer i sitt arbete, vi fick dock bara 

tillgång till en medieplan då tre av dem inte använde sig av någon samt att två bibliotekarier precis 
höll på att omarbeta sin. Vi kan därför inte gå närmare in och analysera vilka kriterier våra 
intervjudeltagare använde vid inköp. 
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oro, var går egentligen gränsen för vad som anses vara det mest extrema? Att förhålla 
sig till begreppet censur och vad det innebär är svårt, som setts i ovanstående 
diskussion, men man kan ändå summera det att våra intervjuade bibliotekarier är mot 
censur, men i vissa fall har det ibland skett en viss form av censur, framförallt om man 
utgår från vår definition av vad censur är. Frågan är dock om det verkligen är möjligt 
att få bort all slags censur från biblioteken, eller om man ens vill? Som Gorman säger, 
ingen är mot intellektuell frihet, bara appliceringen och tolkningen av den. 

Vad det gäller frågan kring externa eller interna krav på förändringar eller 
bortplockningar av beståndet, är det något alla våra intervjudeltagare helt klart tar 
avstånd ifrån och gör allt för att motverka sådana påtryckningar. Även om vissa av dem 
blivit utsatta för påtryckningar av olika slag, har de kämpat för sin egen 
bestämmanderätt, vilket gör att de innehar samma syn som samtliga personer i vårt 
bakgrundsmaterial. Detta verkar ligga väldigt djupt förankrat i det kollektiva 
bibliotekaremedvetandet, något som möjligtvis kan peka på en gemensam kåranda, 
något som vi tror är väldigt viktigt att man strävar efter inom den svenska 
bibliotekariekåren.  

8.4 Etiska problem gällande Internet 
 Då svaren var relativt vaga under denna frågeställning, fick vi tyvärr inte den respons 
som vi hade önskat. Det kom dock fram att tre bibliotekarier använde sig av och 
försvarade användningen av filtrering på bibliotek. Kristina Wihlney kom fram till i sin 
undersökning att argumenten mot filtrering i forskningen var betydligt högre än de som 
var för. Likaledes bekräftades denna syn då en majoritet av hennes informanter också 
var mot filtrering på bibliotekets datorer. Falk och Åhman undersökte 76 bibliotek, där 
de kom fram till att 46 bibliotek inte använde sig av filtrering på sina datorer.  

Det har riktats en hel del kritik mot filtrering som fenomen, Gorman menar att 
filtrering aldrig kommer att fungera då filtret aldrig kommer att kunna stänga ute alla 
de möjliga varianter av sökord och sidor som finns på webben. Hans åsikt bekräftas då 
hälften av våra intervjuade bibliotekarier som var för filtrering, också påpekade sitt 
missnöje med sin egen filtrering. De menade att det var svårt att stänga ute och hindra 
all åtkomst av olämpliga sidor.  

Om en vag oenighet fanns gällande filtrering hos våra intervjudeltagare, försvann 
den till stor del ganska snabbt när vi kom in på frågan om man skulle hindra en person 
man såg titta på olämpligt material. En majoritet av bibliotekarierna hävdade att de 
skulle påtala om en person surfade på olämpligt material på bibliotekets publika 
datorer, och flera av dem visade på exempel där de hade gjort det. En bibliotekarie som 
var för filtrering, men som inte ansåg att den var tillräcklig vände på de publika 
datorerna, för att bibliotekarierna lättare skulle kunna se vad användarna tittade på, 
detta gjordes uttryckligen för att skydda barn och ungdomar. Det kändes som att det 
refererades ganska ofta till just barn och ungdomar, vilket visar på att många även här 
kände ett speciellt ansvar för dessa. Det fanns dock en bibliotekarie vars åsikter starkt 
skilde sig från de övrigas. Hon menade att hon aldrig skulle få för sig att kolla efter vad 
en användare tittar på, då hon menar att detta skulle kränka användarens integritet. I 
detta sammanhang menade hon att om hon mot all förmodan av misstag skulle se att en 
användare tittade på olämpligt material, skulle hon ändå inte säga något av respekt för 
användaren.  

Till trots vissa av våra intervjudeltagares önskan att skydda användare från 
kränkande material, skulle både Hauptman och Gorman hävda att alla dessa 
bibliotekarier, genom denna behandling kränker användarnas personliga integritet, 
genom att ingripa och avgöra vad de får titta på eller inte. Hauptman menar, att så 
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länge en person inte stör någon med sitt beteende, ska han eller hon få titta på vad de 
än önskar, så länge detta inte inbegriper olagligt material. Gorman håller med om detta, 
och anser att bibliotekarier inte ska agera förälder åt barn och ungdomar, då han menar 
att vuxenvärlden alltid har gått till angrepp mot nya medier, i avseende att skydda den 
yngre generationen. I samband med detta talar Hauptman om det ironiska med att 
många som vill filtrera Internet, ofta låter sina barn se på våldsamma filmer eller 
besöka våldsamma sportevenemang. Om man istället vänder på det anser Cynthia 
Beuselinck att föräldrar alltid har ansett biblioteket som en säker plats för barn och 
ungdomar, filtrering skulle därför kunna vara bra här för att skydda unga mot 
olämpliga sidor. I sak menar hon att filtrering egentligen är censur, men påtalar 
samtidigt att barn och unga har restriktioner i samhället i övrigt. De får inte dricka 
alkohol, rösta, köra bil, eller för den delen se en pornografisk film på bio, varför skulle 
då biblioteket vara den institution där barn kan undgå dessa regler? Hon menar att 
biblioteken bör vara säkra för yngre även i framtiden och att det är upp till oss att följa 
med i tiden.  

Sammantaget anser vi att majoriteten av våra intervjudeltagare känner att 
betoningen ligger på att folkbibiblioteket är ett offentligt rum, och de som går dit ska 
inte behöva känna sig kränkta av den ena eller andra anledningen. Vissa av 
bibliotekarierna tar här ett extra stort ansvar när det gäller barn och ungdomar. I och 
med detta kan man högst troligtvis anta att majoriteten av våra intervjuade 
bibliotekarier är för en filtrering på bibliotek. Den sistnämnda bibliotekarien som inte 
skulle ingripa om denna såg en användare titta på olämpligt material, visar ändå på en 
kår som inte är helt enad. Detta styrks ännu mer av Falk och Åhmans undersökning och 
de menar också att det saknas allmänna riktlinjer för bibliotekarier, hur och om 
filtrering ska genomföras. Vi delar deras åsikt och tror att bibliotekariekåren och dess 
användare skulle tjäna på att införa allmänna etiska riktlinjer på alla bibliotek. 

8.5 Konklusion 
Under alla de teman som vi undersökte med undantag av påtryckningar kände vi en 
splittring mellan bibliotekarierna. Vi trodde innan vi gick in i detta arbete att det skulle 
råda en större samrådighet än vad det faktiskt sen visade sig. Det rådde en oenighet hur 
man bäst skulle hjälpa och förhålla sig till användare, och där igenom anser vi att man 
inte kan garantera användare samma service, beroende på vilket bibliotek eller 
bibliotekarie man möter.  

Om vi ställer vårt resultat i förhållande till Balslevs och Rosenqvists 
undersökning, kan vi utläsa samma skillnad mellan teori och praktik i bibliotekariernas 
svar. Dock ser vi denna skillnad mer tydligt än vad som görs gällande i Balslevs och 
Rosenqvists studie, mycket tack vare att vi har utfört en kvalitativ undersökning där vi 
kunnat få mer uttömmande svar.  

Våra resultat stämde överens då majoriteten av våra bibliotekarier kan sägas enas 
kring en teoretisk värdegrund om vad det innebär att vara bibliotekarie, exempelvis 
rätten till fri information och jämlikhet för alla. När vi lämnade de allmänna teoretiska 
frågorna för att gå in på mer specifika spörsmål, visade det sig att våra bibliotekarier 
skiftade mellan olika etiska traditioner. När de till en början visade på ett mer 
pliktetiskt tänkande kring de mer allmänna frågorna, närmade de sig istället 
konsekvensetik och dygdetik på våra mer specifika frågor som rörde etiska problem i 
deras egen yrkespraktik. Ett tydligt exempel är vårt ”bombdilemma”, där vi kunde se 
tydliga exempel på dessa skiftningar. Vid denna fråga delades våra bibliotekariers 
åsikter upp i två distinkta grupperingar, en konsekvensetisk och en pliktetisk. Den 
konsekvensetiska reflekterade över konsekvenserna och den eventuella faran med att 
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lämna ifrån sig detta material, medan den pliktiska sidan var mer konsekvent i sina svar 
när det gällde glidningen mellan teori och praktik, och uttryckte att man inte kan 
avgöra vad materialet ska användas till. Denna diskussion påvisar att rent praktiskt, har 
inte våra bibliotekarier en gemensam värdegrund. Denna slutsats konfirmeras också i 
exempelvis Falk och Åhmans magisteruppsats där de konkluderar att vad det gäller 
Internetfiltrering, innehar bibliotekarier olika uppfattningar om vad som är lämpligt 
eller olämpligt material. Likaså uppvisar Byströms och Larssons informanter en 
skillnad i åsikter kring ”problematiska frågor” i sin yrkespraktik, även om Byström och 
Larsson inte trycker lika hårt på denna skillnad som vi gör. 

Något som vi också kunde notera var att vissa av våra bibliotekarier refererade till 
olika styrdokument, beroende på vilket etiskt plan de resonerade kring. Talade vi mer 
kring allmänna bibliotekarieetiska principer refererades det till mer allmänna 
styrdokument och lagar, som exempelvis FN:s allmänna deklaration för mänskliga 
rättigheter eller Yttrandefrihetsgrundlagen. När vi närmade oss deras verksamhet (vad 
som gällde deras bibliotek), hänvisades det istället till medieplaner eller andra 
dokument (i de fall biblioteket hade en medieplan), som var specifika för biblioteket i 
fråga. Till sist när vi diskuterade kring bibliotekariens förhållande till sin egen 
yrkespraktik blev situationen väldigt invecklad. Vissa av bibliotekarierna hänvisade till 
styrdokument medan andra handlade på det sätt de själva ansåg vara bäst. Dock kan 
man påstå att i vad det gäller i frågan hur man ska bemöta barn, enades de i tanken om 
att man ska värna om barnens välbefinnande. Vissa av bibliotekarierna som tidigare 
hade hänvisat till allmänna bibliotekarieetiska principer, avvek från denna linje för att 
de kände att barn och ungdomar inte ska behöva utsättas för sådant material som kan 
påverka dem negativt. I detta kan man se hur vissa av våra bibliotekarier rör sig från en 
pliktetisk hållning, till en slags kombination av konsekvensetik och dygdetik, där 
betoningen mer ligger på att man ska vara en god människa och inte utsätta barn för 
information som kan väcka obehag, snarare än att följa fasta principer.  

Vi frågade oss då vad denna oenighet kan bero på? När det gäller oenigheten i 
frågan kring hur mycket ansvar en bibliotekarie bör ta över den information denna 
lånar ut kunde vi notera att de bibliotekarier som hade jobbat kortast tid, (vilket kan 
knytas an till när de är utexaminerade) också hade en mer liberal syn när det gäller 
bibliotekariens ansvar. Denna syn bröts dock upp, framförallt när det gäller barn och 
ungdomar. Ett annat skäl till denna oenighet mellan bibliotekarier, skulle möjligtvis 
kunna bero på att man som bibliotekarie oftast fokuserar på sin egen yrkessituation och 
de problem som man möter i sin vardag. Troligtvis ser man inte den etiska 
dimensionen i sina beslut, och därmed kan man heller inte se kopplingen till kåren som 
sådan och vikten av att ha gemensamma riktlinjer för att kunna skapa en sammanhållen 
kår med ett gemensamt ansikte utåt.  

Vi kan däremot inte dra några generella konklusioner, dels för att detta är en 
kvalitativ studie, men också för att det finns så många olika bakgrundsfaktorer att ta 
med i beräkningen, den personliga erfarenheten, tidigare arbeten, och utbildning. Allt 
detta kan påverka, men denna diskussion är alldeles för stor denna uppsats premisser. 
Vår uppsats syfte har inte heller varit att undersöka varför våra intervjudeltagare tycker 
på ett visst sätt, utan vad de tycker.  

Vi anser dock, med ovanstående diskussion i beaktning, att det kan bli 
problematiskt att skapa en gemensam front utåt inom bibliotekariekåren, om samma 
splittring vi har sett också kan hittas i hela den svenska bibliotekariekåren. Det behövs 
något som alla bibliotekarierna enas kring som definierar dem som en gemensam kår, 
något som talar om att detta är vi, detta är vad vi gör. Vi tror att allmänna etiska 
riktlinjer kan vara ett delsvar på detta. Om alla kan enas kring dessa, är vi en bit på 
vägen att bli erkända som en profession av allmänheten.  
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Samtidigt bör det tas i beaktning att riktlinjer inte är svaret på allt, då dessa inte 
kan formuleras på ett sådant sätt, att de ger stöd för alla de situationer som kan uppstå i 
en bibliotekaries yrkespraktik. Dock kan de lägga ett fundament för en etisk 
grundhållning för hur man som bibliotekarie ska förhålla sig till sin yrkespraktik. Det 
viktigaste är att bibliotekarier görs medvetna om hur mycket av deras praktik har etiska 
dimensioner och ser på sitt agerande i ett större sammanhang, ser konsekvenserna för 
hela bibliotekariekåren; det handlar om att utveckla en yrkesetisk kompetens. 
 
Har vi då fått svar på våra frågeställningar?  
 
Hur förhåller sig ett antal folkbibibliotekarier till etiska problem inom 
biblioteksverksamheten? 
 
Vi kom fram till våra intervjudeltagare förhöll sig något splittrat till etiska problem 
inom biblioteksverksamheten. Det kändes ändå som att majoriteten av dem omfamnade 
grundtanken att alla har rätt till fri information, men i praktiken tar de olika 
ståndpunkter när det kommer till barn och sådant material de finner stötande, olämpligt 
eller kränkande. Dessvärre har de olika definitioner av dessa begrepp, vilket gör att de 
inte handlar på ett likartat sätt i olika etiska situationer som kan uppstå.  
 
Hur förhåller sig ett antal folkbibibliotekarier till begreppet censur i sin 
yrkesverksamhet?  
 
Det stod mycket klart för oss att ingen av våra intervjudeltagare försvarade någon 
användning av censur, däremot definierade de begreppet censur olika och dessutom 
hade olika trösklar gällande när de ansåg censur vara censur. Vissa bibliotekarier ansåg 
att det skedde en liten form av censur på deras respektive bibliotek, medan andra 
hävdade att det inte fanns någon censur. Vi vill dock mena att det bedrivs någon form 
av censur på alla de bibliotek vi besökte, framförallt gällande material på barn och 
ungdomssidan. Således kunde vi även här se en splittring mellan bibliotekarierna.  
 
Hur medvetna är ett antal folkbibibliotekarier kring de etiska regler och normer 
som råder inom biblioteksverksamheten och hur mycket lutar de sig mot de etiska 
föreskrifterna?  
 
Ingen av våra intervjudeltagare lutade sig mot några allmänna etiska riktlinjer. 
Kännedomen kring DIK var ytterst begränsad, och ingen av dem använde sig av dessa 
riktlinjer i sitt arbete. Vissa bibliotekarier uttryckte dock att de använde sig av 
medieplaner vilka angav kriterierna för urval och inköp samt utveckling av beståndet. 
Dessa medieplaner refererade till bland annat FN:s allmänna deklarationer för 
mänskliga rättigheter. Några bibliotekarier nämnde att de försökte förhålla sig till 
Svensk Biblioteksförenings Rekommendationer för referens- och informationsarbete. 
Märkligt nog nämnde ingen UNESCO:s folkbiblioteksmanifest. Sammantaget skulle vi 
dock önska att fler läste DIK:s etiska riktlinjer för att sedan använda dem som 
referensram i sitt arbete.  
 
Vad anser ett antal folkbibibliotekarier om sin egen skyldighet att följa de 
rådande etiska reglerna? 
 
Då medvetenheten var något begränsad kring DIK:s allmänna riktlinjer kan man anta 
att de inte heller känner någon skyldighet att följa dem. Dock känner de en stark 
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skyldighet att följa de normer och föreskrifter som gäller på deras eget bibliotek vilket 
visar på en stark yrkesmoral.  
 
Vilket ansvar anser ett antal folkbibibliotekarier att de har gällande 
konsekvenserna av den information de tillgängliggör? 
 
Våra intervjudeltagare verkade först relativt eniga i denna fråga, men när en mer 
praktisk orienterad fråga ställdes angående problemet gick åsikterna isär. En grupp 
hävdade att man inte kan avgöra vad informationen ska användas till, medan den andra 
verkade ogilla idéen att lämna ut en eventuell ”farlig” bok i felaktiga händer. Däremot 
visade en stark majoritet en känsla av att vilja skydda barn mot olämpligt material, 
något som blev uppenbart hos vissa av våra intervjudeltagare, framförallt när vi 
diskuterade olämpliga sidor på Internet och Internetfiltrering. 
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9. Slutord 
Om vi inte tror på yttrandefrihet för människor vi föraktar, tror vi inte på det alls195 

 
Etik och moral i bibliotekarieyrket är ytterst en fråga om kompetens 
och professionalism, om att skapa goda bibliotekarier196 

 
Den här uppsatsen har varit en fantastisk resa för oss, som även tvingat oss att fundera 
kring vilken sorts bibliotekarie vi vill vara. Vid startpunkten av denna resa bar vi med 
oss vissa föreställningar om hur den bibliotekariska praktiken såg ut, bland annat att 
majoriteten av den svenska bibliotekariekåren skulle trycka mer på fri information till 
alla. Vi blev dock väldigt förvånade över vissa av de svar vi fick. Vidare hade vi som 
författare olika uppfattningar om hur mycket eller hur lite ansvar en bibliotekarie skulle 
ta. Dock genom all den litteratur vi tagit del av, har vi förstått hur mycket av 
bibliotekarieyrket som vilar på etiska grunder och vilket ansvar och makt vi 
bibliotekarier faktiskt har gentemot användarna och samhället i stort. Därmed har våra 
synsätt och föreställningar modifierats och närmat sig varandra och våra tankar kring 
etik och bibliotekarier vill vi här kort dela oss av. 

Då vi känner att medvetenheten kring etikens betydelse för bibliotekarieyrket är 
något begränsad ute bland bibliotekarierna, frågar vi oss, hur ska denna medvetenhet 
öka? Fjellström påtalar att om yrkesetiken ska få grogrund bör det ingå i utbildningen, 
detta är något vi håller med i. Vi finner det därför väldigt märkligt att vi aldrig 
diskuterat etik på denna utbildning, trots att etiken är så pass viktig för bibliotekarierna 
och deras användare. Situationen ter sig ännu märkligare om man ser den ur ett 
professionsperspektiv. Vi har under hela vår utbildning fått höra hur viktigt det är att se 
vårt yrke som en profession, och det talas ständigt om hur vi även ska få allmänheten 
att omfamna denna idé. Att då inte ens ägna en enstaka kurs kring diskussionen kring 
yrkesetik under tre terminer, när yrkesetiken är en så pass viktig pusselbit i 
professionsteorin, känns för oss något underligt. Om vi aldrig kan få prata, debattera 
och reflektera kring vår yrkesetik och våra yrkesetiska problem på denna grundnivå, 
hur kan vi då när vi väl kommer ut i arbetslivet enas kring en gemensam värdegrund, 
om detta inte kultiverats som något viktigt under vår utbildning? 

Även om vi hypotetiskt sett skulle börja diskutera etik under vår utbildning, är det 
ändå bara ett steg på vägen. De allmänna riktlinjer som vi har (DIK) ser vi som ganska 
tandlösa om de jämförs med exempelvis ALA:s Code of Ethics.197 Ingenstans står det i 
DIK:s etiska riktlinjer att vi inte ska censurera eller att vi måste skilja på vår 
professionella moral från vår personliga moral. Vi anser således att DIK:s riktlinjer 
måste vidareutvecklas, men vi vill även ta det ett ytterligare steg. Som Hauptman 
påtalar, om vi aldrig kan ställas till svars om vi inte följer de allmänna riktlinjerna, är 
de bara vackra ord, ingenting mer. Om vi ska bli en gemensam yrkeskår med en 
gemensam värdegrund, helt enkelt bli en profession, anser vi i likhet med Rosenqvist 
att riktlinjerna måste göras om till regler, och det behöver också finnas någon form av 
instans, exempelvis ett etiskt råd där bibliotekarier kan ställas till svars för oetiskt 
agerande och dit användare kan vända sig med problem.  

För att ytterligare visa allmänheten att vi är en gemensam yrkeskår som tar ansvar 
över våra handlingar förespråkar vi, liksom bibliotekariekåren i Storbritannien, att 
införa en bibliotekarielicens. Detta kanske kan betraktas som en utestängningsfunktion, 
                                                
195 Chomsky, Noam, Yttrandefrihet, Wikiqoute [20080509] 
196 Ohlsson, 1992, s. 33 
197 Jämför Bilaga 12.1 DIK:s etiska riktlinjer, med bilaga 12.3 Code of Ethics of the American Library 

Association 
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men det är inte detta vi åsyftar eller önskar, utan snarare för att visa allmänheten att vi 
menar allvar i vår professionssträvan och samtidigt stärka kårkänslan då licensen talar 
om att det vi gör, är unik. Licensen ställer också krav på bibliotekarien att följa de 
allmänna regler som gäller och om man inte hörsammar dessa, skulle man kunna, 
liksom läkare eller advokater, prickas eller kanske till och med förlora sin licens. 
Bibliotekarier har ansvar, de har makt, detta är något som måste uppmärksammas.  

Vi hoppas därmed och tror att genom att låta etiken ingå i utbildningen, samtidigt 
som man gör om de etiska riktlinjerna till regler och inför en bibliotekarielicens, att 
detta skulle förbättra praktiken och dessutom ge användarna bättre service, och det är 
främst dessa vi tänker på. Syftet med allt detta är inte att bibliotekarier ska tycka 
likadant, vi är alla olika individer med olika ideologier och trosuppfattningar, det vi 
åsyftar liksom Hauptman, är professionalitet, våra egna personliga värderingar ska inte 
följa med oss in i vår yrkespraktik.    

Vi vill återigen poängtera att ingenting i denna uppsats är riktad som kritik mot 
våra intervjudeltagare. För med tanke på de magisteruppsatser som vi har läst, finns det 
problem inom den svenska bibliotekariekåren, om man nu strävar efter att bli en 
profession. Och vi anser att det första vi borde enas kring är en gemensam värdegrund, 
vår yrkesetik. Vi är också fullt medvetna om att det är väldigt lätt att peka finger när 
man teoretiserar kring etik, praktiken är oftast långt mer komplicerad än vad teorin kan 
påvisa. Praktiken kan förvisso hjälpa till att skapa en användbar teori, men teorin är 
också av stor vikt när man ska utveckla praktiken. Teori och praktik hör ihop, som i en 
spiral, de ska utveckla varandra. 
 
Vi hoppas att alla nu som läst denna uppsats reflekterar över vilken sort bibliotekarie 
de vill bli och vilket ansvar detta yrke innebär, för det har sannerligen vi gjort. 
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10. Sammanfattning  
Syftet med denna magisteruppsats var att undersöka folkbibliotekariers syn på 
bibliotekarieetik med fokus på mötet med användaren, men vi även berörde även frågor 
kring urval och Internetfiltrering, då dessa är intimt förknippade med varandra och har 
direkta konsekvenser för användaren. 

Våra frågeställningar löd: 
 

- Hur förhåller sig ett antal folkbibibliotekarier till etiska problem inom 
biblioteksverksamheten? 

- Hur förhåller sig ett antal folkbibibliotekarier till begreppet censur i sin 
yrkesverksamhet?  

- Hur medvetna är ett antal folkbibibliotekarier kring de etiska regler och normer 
som råder inom biblioteksverksamheten och hur mycket lutar de sig mot de 
etiska föreskrifterna?  

- Vad anser ett antal folkbibibliotekarier om sin egen skyldighet att följa de 
rådande etiska reglerna? 

- Vilket ansvar anser ett antal folkbibibliotekarier att de har gällande 
konsekvenserna av den information de tillgängliggör? 

 
För att få svar på dessa genomförde vi en kvalitativ, reflexiv intervjustudie som tog 
avstamp i vår starka ontologiska förankring i hermeneutiken. Vi intervjuade sex 
folkbibibliotekarier på fem folkbibibliotek. Våra teoretiska grundvalar som senare låg 
till grund för vår empiri bestod av dels den svenska forskningen som bedrivits inom 
fältet och centralgestalter inom den internationella bibliotekarieetikdebatten. Där ville 
vi visa på problematiken med vad som anses vara rätt och fel i etiska spörsmål inom 
bibliotekarieyrket. Vi ville också i detta sammanhang påvisa hur många delar av 
bibliotekarieyrket som berörs av nödvändigheten av yrkesetisk medvetenhet.  

I analysen förde vi sedan samman vår teoretiska bakgrund med svaren från våra 
informanter, där vi upptäckte att de två huvudpositioneringar som vi fann i vår litteratur 
(Fri information åt alla och ökat ansvar för bibliotekarien) även fanns representerade 
hos våra intervjudeltagare. Denna bild var dock mer komplicerad då våra 
intervjudeltagare rörde sig mellan de båda positioneringarna, vi kunde ändå konstatera 
att det fanns en splittring bland våra intervjudeltagare som också möjligtvis kan 
återfinnas i hela den svenska bibliotekariekåren.  

Svaren på våra frågeställningar presenterar vi i korthet nedan, om längre 
förklaringar önskas kan dessa återfinnas i analysen.   
 
Hur förhåller sig ett antal folkbibibliotekarier till etiska problem inom 
biblioteksverksamheten? 
 
Vi kom fram till våra intervjudeltagare förhöll sig något splittrat till etiska problem 
inom biblioteksverksamheten. Det kändes ändå som att majoriteten av dem omfamnade 
grundtanken att alla har rätt till fri information, men i praktiken tar de olika 
ståndpunkter när det kommer till barn och sådant material de finner stötande, olämpligt 
eller kränkande. Dessvärre har de olika definitioner av dessa begrepp vilket gör att de 
inte handlar på ett likartat sätt i olika etiska situationer som kan uppstå.  
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Hur förhåller sig ett antal folkbibibliotekarier till begreppet censur i sin 
yrkesverksamhet?  
 
Det stod mycket klart för oss att ingen av våra intervjudeltagare försvarade någon 
användning av censur, däremot definierade de begreppet censur olika och dessutom 
hade olika trösklar gällande när de ansåg censur vara censur. Vissa bibliotekarier ansåg 
att det skedde en liten form av censur på deras respektive bibliotek, medan andra 
hävdade att det inte fanns någon censur. Vi vill dock mena att det bedrivs någon form 
av censur på alla de bibliotek vi besökte, framförallt gällande material på barn och 
ungdomssidan. Således kunde vi även här se en splittring mellan bibliotekarie.  
 
Hur medvetna är ett antal folkbibibliotekarier kring de etiska regler och normer 
som råder inom biblioteksverksamheten och hur mycket lutar de sig mot de etiska 
föreskrifterna?  
 
Ingen av våra intervjudeltagare lutade sig mot några allmänna etiska riktlinjer. 
Kännedomen kring DIK var ytterst begränsad, och ingen av dem använde sig av dessa 
riktlinjer i sitt arbete. Vissa bibliotekarier uttryckte dock att de använde sig av 
medieplaner vilka angav kriterierna för urval och inköp samt utveckling av beståndet. 
Dessa medieplaner refererade till bland annat FN:s allmänna deklarationer för 
mänskliga rättigheter. Två bibliotekarier nämnde att de försökte förhålla sig till Svensk 
Biblioteksförenings Rekommendationer för referens- och informationsarbete. Märkligt 
nog nämnde ingen UNESCO:s folkbiblioteksmanifest. Sammantaget skulle vi dock 
önska att fler läste DIK:s etiska riktlinjer för att sedan använda dem som referensram i 
sitt arbete.  
 
Vad anser ett antal folkbibibliotekarier om sin egen skyldighet att följa de 
rådande etiska reglerna? 
 
Då medvetenheten var något begränsad kring DIK:s allmänna riktlinjer kan man anta 
att de inte heller känner någon skyldighet att följa dem. Dock känner de en stark 
skyldighet att följa de normer och föreskrifter som gäller på deras eget bibliotek vilket 
visar på en stark yrkesmoral.  
 
Vilket ansvar anser ett antal folkbibibliotekarier att de har gällande 
konsekvenserna av den information de tillgängliggör? 
 
Våra intervjudeltagare verkade först relativt eniga i denna fråga men när en mer 
praktisk orienterad fråga ställdes angående problemet gick åsikterna isär. En grupp 
hävdade att man inte kan avgöra vad informationen ska användas till, medan den andra 
verkade ogilla idéen att lämna ut en eventuell ”farlig” bok i felaktiga händer. Däremot 
visade en stark majoritet en känsla av att vilja skydda barn mot olämpligt material, 
något som blev uppenbart hos vissa av våra intervjudeltagare, framförallt när vi 
diskuterade olämpliga sidor på Internet och Internetfiltrering. 
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12. Bilagor 

12.1 DIK:s etiska riktlinjer 
  
Yrkesetik för bibliotekarier 
Etiska riktlinjer och överväganden 
 
En bibliotekarie gör dagligen bedömningar som baseras på professionella och etiska 
överväganden. Etiska ställningstaganden kan sägas vara en förlängning av det 
professionella ansvar en yrkeskår har genom sin yrkesutövning, såväl gentemot 
allmänheten/kunderna som gentemot den egna verksamheten. 
 
Bibliotekarierna inom DIK för kontinuerligt en diskussion om professionalism, 
yrkesroll och yrkesetik. Följande yrkesetiska riktlinjer har antagits av DIK 
Bibliotekarieförbundet: 
 
• Bibliotekarien skall utifrån det enskilda bibliotekets mål och dess användares behov, 

arbeta för att bibliotekets tjänster är mångsidiga, välorganiserade, av hög kvalitet 
och lättillgängliga 

• Bibliotekarien skall värna om de demokratiska värdena 
• Bibliotekarien skall bemöta sina användare med respekt och omdöme, opartiskt och 

jämlikt. Den enskildes rätt till integritet skall skyddas såväl vad gäller personliga 
förhållanden och erhållen information, som lånat material 

• Bibliotekarien skall verka för tillgång till det samlade kulturarvet och till 
information, oavsett medium 

• Bibliotekarien skall vara tydlig i sin professionella roll och vidmakthålla samt 
utveckla sin yrkesskicklighet 

• Bibliotekarien skall visa respekt för andra yrkesgruppers etiska regler och deras 
professionella kompetens 

• Bibliotekarien skall på ett opartiskt sätt arbeta för att förverkliga verksamhetens mål 
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12.2  Svensk Biblioteksförenings rekommendationer för referens- och 
informationsarbete 

FNs deklaration om mänskliga rättigheter understryker att alla ”har frihet att söka, mottaga och sprida 
upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel…”  
 

Enligt regeringsformen är ”…varje medborgare gentemot det allmänna tillförsäkrad… 
informationsfrihet; frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga del av andras 
yttranden.”  
 
”Referensarbete är den professionella hjälp besökaren får av bibliotekarien i syfte att få adekvat 
information, där bibliotekariens yrkeskunskaper ger frågeställaren ett större utbyte av bibliotekets 
resurser än vad han/hon skulle fått på egen hand.” 

(fritt översatt från Denis Grogan / Practical reference work,London, 1979) 

 
”En referensfråga är en informationskontakt som omfattar kunskap, användning, rekommendationer, 
tolkning eller instruktioner mellan någon i personalen och användaren om hur man använder en eller 
flera informationskällor. Referensfrågan kan ställas personligen eller via telefon, post, fax eller 
elektroniska media såsom e-post, ICQ, chatt mm.” 

(Information and documentation – International library statistics ISO 2789:2001E/ Handbok i 
utvärdering. Svensk Biblioteksförening.) 

 
Referensarbete förutsätter att biblioteket har 
• bibliotekarier för uppgiften att bistå vid användandet av bibliotekets medier och vid 
förmedling av information och litteratur som måste sökas utanför det egna biblioteket 
• resurser för fortlöpande utbildning för att upprätthålla och utveckla bibliotekariernas 
yrkeskunskap bland annat på informationsteknologins område 
• aktuella, allsidigt valda och lättillgängliga mediesamlingar 

• tillgång till adekvata hjälpmedel för informationssökning och 
informationsförmedling, även på distans 

• hjälpmedel för att ge handikappade likvärdig service 
• samarbete med andra bibliotek liksom med övriga institutioner och organisationer för 
förmedling av information och litteratur 
• resurser och tydlig policy för hantering av frågor via olika medier 

 
I referenstjänsten ska bibliotekarien 
• eftersträva att uppnå kvalitet i varje enskilt fall 
• behandla alla informationssökare med omdöme och respekt 

• skydda den enskildes rätt till sekretess 
• i intervjusituationen precisera frågan så långt möjligt med bibehållande av respekten 
för frågarens integritet 
• visa respekt mot kollegor och ha en gemensam policy gentemot besökarna 

• beakta alla tänkbara informationskällor oavsett medium 
• på ett pedagogiskt sätt lära ut informationssökning samt verka för ett kritiskt 
förhållningssätt till information 
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Mötet 
Den första kontakten mellan bibliotekarien och besökaren är viktig för att skapa ett 
förtroendefullt kommunikationsklimat.  
Bibliotekarien bör tänka på att 
• snabbt visa personen uppmärksamhet och inte se upptagen ut 
• etablera ögonkontakt 

• uppträda vänligt 
• visa att man sett personer som väntar på tur men koncentrera sig på den som just nu 
behöver hjälp 
• inte försvinna ur personens åsyn utan att förklara varför 

 
Intresse 
För att förtroendet ska behållas mellan bibliotekarien och besökaren bör odelad 
koncentration och intresse ges till den person man för tillfället ägnar sig åt. 
Bibliotekarien bör tänka på att 
• lyssna förutsättningslöst 

• behålla ögonkontakten 
• inte tappa koncentrationen eller börja syssla med andra saker 

 
Referensdialog 
Dialogen är hjärtat i referenssituationen och ställer stora krav på bibliotekarien. För att 
bibehålla god kommunikation ska bibliotekarien lyssna aktivt och ställa öppna frågor. 

 
Bibliotekarien bör tänka på att 
• ge besökaren tid att redogöra för hela sin frågeställning 
• bekräfta att man uppfattat frågan rätt till exempel genom att nicka eller inflika korta 
kommentarer 
• uppmuntra personen att utveckla frågan närmare och fastställa informationsbehovets 
omfattning och karaktär genom att fråga till exempel ”har du redan hittat något 
material själv?”;”är du ute efter dagsaktuellt material och/eller äldre källor?”;”vill du 
ha siffror och statistik?” etc 
• ta reda på hur snabbt informationen behövs 

• undvika yrkesjargong och använda terminologi som personen förstår 
• använda lämpligt röstläge 

 
Sökprocessen 
Effektiv sökning innebär att bibliotekarien i samarbete med användaren upprättar en 
sökstrategi och följer en anpassad metod.  
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Bibliotekarien bör tänka på att 
• välja relevanta källor 
• förklara sökprocessens gång för användaren och visa hur han/hon kan gå vidare själv 

• vid behov fråga kollegor om hjälp 
• välja lämpliga sökord 

• i samråd med användaren begränsa frågan, exempelvis till publikationstyp, språk, 
utgivningsår etc. 

• vara uppmärksam på eventuella stavfel och faktafel 
 
Uppföljning 
Det är viktigt att ta reda på om personen fått tillfredsställande svar och är nöjd med 
bibliotekets service.  
 
Bibliotekarien bör tänka på att 
• fråga om personen är nöjd med svaret 

• uppmuntra personen att återkomma om han/hon behöver mer hjälp 
• erbjuda hjälp genom att hänvisa till annat bibliotek, annan institution eller sakkunnig 
som kan bidra med ytterligare information 
 
Digital referensservice/Elektronisk referenstjänst 
Innebär att bibliotekarien får frågor och lämnar svar via e-post, webbplats eller chatt. 
Det är viktigt att för denna tjänst upprätta en tydlig policy som bland annat beskriver 
målgrupp och svarstid 

 
Särskilt e-post/webbplats 
Bibliotekarien bör tänka på att 
• ange källan för informationen 

• granska rekommenderade länkar med tanke på auktoritet, trovärdighet och aktualitet 
• vara medveten om upphovsrätten och inte skicka elektronisk fulltext utan tillåtelse 
 
Särskilt chatt 
Bibliotekarien bör tänka på att 
• omedelbart visa att användaren är sedd genom en hälsningsfras 

• uttrycka sig koncist 
• ha tålamod att vänta ut frågor och svar 

• inte tystna/försvinna utan att återkommande be användaren vänta och tala om vad 
som sker 

• vid ”pushning”av länkar alltid förvarna och förklara vad som kommer att ske 
• använda automatiska svar sparsamt 

• inte avsluta samtalet utan ömsesidig överenskommelse 
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12.3 Code of Ethics of the American Library Association 
 
As members of the American Library Association, we recognize the importance of 
codifying and making known to the profession and to the general public the ethical 
principles that guide the work of librarians, other professionals providing information 
services, library trustees and library staffs. 
 
Ethical dilemmas occur when values are in conflict. The American Library Association 
Code of Ethics states the values to which we are committed, and embodies the ethical 
responsibilities of the profession in this changing information environment. 
 
We significantly influence or control the selection, organization, preservation, and 
dissemination of information. In a political system grounded in an informed citizenry, 
we are members of a profession explicitly committed to intellectual freedom and the 
freedom of access to information. We have a special obligation to ensure the free flow 
of information and ideas to present and future generations. 
 
The principles of this Code are expressed in broad statements to guide ethical decision 
making. These statements provide a framework; they cannot and do not dictate conduct 
to cover particular situations. 
 
 1. We provide the highest level of service to all library users through appropriate and 
usefully organized resources; equitable service policies; equitable access; and accurate, 
unbiased, and courteous responses to all requests. 
 2. We uphold the principles of intellectual freedom and resist all efforts to censor 
library resources. 
 3. We protect each library user's right to privacy and confidentiality with respect to 
information sought or received and resources consulted, borrowed, acquired or 
transmitted. 
 4. We respect intellectual property rights and advocate balance between the interests of 
information users and rights holders. 
 5. We treat co-workers and other colleagues with respect, fairness, and good faith, and 
advocate conditions of employment that safeguard the rights and welfare of all 
employees of our institutions. 
 6. We do not advance private interests at the expense of library users, colleagues, or our 
employing institutions. 
 7. We distinguish between our personal convictions and professional duties and do not 
allow our personal beliefs to interfere with fair representation of the aims of our 
institutions or the provision of access to their information resources. 
 8. We strive for excellence in the profession by maintaining and enhancing our own 
knowledge and skills, by encouraging the professional development of co-workers, and 
by fostering the aspirations of potential members of the profession. 
 

Adopted June 28, 1997, by the ALA Council; Amended January 22, 2008. 
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12.4 Unescos folkbiblioteksmanifest 1994 
Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande mänskliga 
värden. De kan bara förverkligas genom välinformerade medborgare med möjlighet att 
utöva sina demokratiska rättigheter och därigenom spela en aktiv i samhällslivet. 
Medborgarnas egna deltagande i utvecklingen av demokratin är beroende av en fullgod 
utbildning samt en fri och obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur och 
information.  
 
Folkbiblioteket som lokalt kunskapscentrum utgör en grundförutsättning för ett 
livslångt lärande, ett självständigt ställningstagande och en kulturell utveckling den 
enskilde och för olika grupper i samhället.  
 
UNESCO uttrycker i detta manifest sin tilltro till folkbiblioteket som en levande kraft 
för främjande av utbildning, kultur och information och som en viktig drivkraft i strävan 
efter fred och andlig utveckling.  
 
UNESCO uppmanar därför stat, landsting och kommuner att stödja och att aktivt 
medverka i en utveckling av folkbiblioteksväsendet. 

Folkbiblioteket 
Folkbiblioteket skall som lokalt kunskapscentrum göra alla slag av kunskap och 
information lätt tillgänglig för sina användare.  
 
Folkbiblioteket är till för alla, oberoende av ålder, ras, kön, religion, nationalitet, språk 
eller samhällsklass. Särskilda tjänster skall kunna erbjudas dem som av någon anledning 
inte kan utnyttja det gängse utbudet, exempelvis språkliga minoriteter, personer med 
olika handikapp, patienter på sjukhus eller interner inom kriminalvården.  
 
Alla åldersgrupper skall kunna finna material som tillgodoser deras behov. Samlingar 
och tjänster skall omfatta alla slag av lämpliga medier, förmedlade genom modern 
teknologi såväl som traditionellt material. Kvalitet samt anpassning till lokala 
förutsättningar och behov skall tjäna som grundläggande princip. Samlingarna skall 
spegla tidsanda och samhällsutveckling men skall också tjäna som minne för mänsklig 
strävan och fantasi.  
 
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. 

Folkbibliotekens uppgifter 

Folkbibliotekets huvuduppgifter är att verka för läskunnighet, information, utbildning 
och kultur bland annat genom att: 
 
1. Skapa och stärka läsvanor hos barn redan från tidig ålder 2. Stödja såväl självstudier 
som formell utbildning på alla nivåer 3. Erbjuda möjligheter till kreativitet och 
personlig utveckling 4. Stimulera barns och ungdomars fantasi och kreativitet 5. Främja 
kunskap om kulturarvet, förståelse för kulturen och insikt om vetenskaplig forskning 
och utveckling 6. Vara öppna för alla konstnärliga uttrycksformer 7. Främja kontakten 
mellan olika kulturer och stimulera en kulturell mångfald 8. Stödja muntlig 
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berättartradition 9. Garantera medborgarna tillgång till alla slag av samhällsinformation 
10. Tillhandahålla erforderliga informationstjänster för det lokala näringslivet, för 
organisationerna och för olika intressegrupper 11. Underlätta utnyttjandet av 
informationsteknologi och förbättra kunskaperna om dess användning 12. Ge stöd till 
och delta i alfabetiseringsprogram för alla åldersgrupper och vid behov ta initiativ till 
sådan verksamhet. 

Lagstiftning, finansiering och samverkan 
Folkbibliotekets tjänster skall i princip vara avgiftsfria. Folkbiblioteken är ett 
samhällsansvar. De bör därför ha stöd i en särskild lagstiftning och bekostas av 
allmänna medel. Folkbiblioteken bör ses som ett viktigt led i en långsiktig strategi för 
kultur, informationsspridning, utbildning och ökad läskunnighet. 
 
För att säkerställa och främja en nationell samordning och samverkan inom 
biblioteksområdet bör statsmakterna genom lagstiftning och biblioteksplanering 
fastställa en nationell bibliotekspolitik. Denna bör grundas på en samsyn och en 
gemensam standardnivå.  
 
Nätverket inom folkbiblioteksområdet bör utformas med hänsyn till strukturen inom 
hela det allmänna biblioteksväsendet. 

Ledning och förvaltning 

Ett handlingsprogram bör upprättas som utifrån lokala behov tydligt fastställer mål, 
prioriteringar och utbud av tjänster. Folkbiblioteket bör dessutom ha en effektiv 
organisation och skötas på ett fackmässigt sätt.  
 
Folkbiblioteket bör samarbeta såväl lokalt och regionalt som nationellt och 
internationellt med berörda intressenter; exempelvis olika användargrupper och 
yrkeskategorier.  
 
Folkbibliotekets tjänster skall vara tillgängliga för alla. Detta förutsätter att 
biblioteksbyggnaderna är centralt belägna, att lokalerna är anpassade för läsning och 
studier, försedda med lämplig teknisk utrustning och ha tillräckligt öppethållande för att 
passa användarna.  
 
Detta innebär också att biblioteket genom uppsökande verksamhet skall erbjuda sina 
tjänster också till dem som inte själva kan komma till biblioteket. Bibliotekets tjänster 
skall anpassas till lokala behov. Bibliotekarien skall aktivt fungera som förmedlare av 
bibliotekets resurser. Grundutbildning och fortbildning för bibliotekarier är en 
förutsättning för en fullgod kvalitet på bibliotekets tjänster.  
 
För att alla skall kunna ta del av bibliotekets samtliga tjänster bör det upprättas program 
för uppsökande verksamhet och för användarutbildning. 

Att förverkliga manifestet 
Beslutsfattare på alla nivåer, liksom hela biblioteksvärlden uppmanas härmed att verka 
för att de principer som formulerats i detta manifest omsätts i handling.  
 
Manifestet är utformat i samarbete med International Federation of Library Associations 
and Institutions (IFLA). 
 



83 
 

12.5 Mejl skickat till bibliotekschefer 

Hej. 

Vi är två studenter vid namn Daniel Alsvold och Magnus Darhed, som studerar vid 
bibliotekshögskolan i Borås och vi arbetar på vår magisteruppsats inom biblioteks- och 
informationsvetenskap. Det är med anledning av detta som vi hör av oss till Er för att 
be om hjälp.  
 
Vår studie kommer att behandla etik och etiska problem inom biblioteksvärlden, med 
fokus på referenssamtalet och utveckling av bibliotekets bestånd. Vår målsättning är att 
få intervjua två bibliotekarier från Ert bibliotek som har erfarenhet av referenssamtal 
och inköp. 
 
Vi vore mycket tacksamma om Ni kunde fråga bibliotekspersonalen om intresse finns 
för att bli intervjuade, samt tillhandahålla oss de intresserades E-postadresser, eller om 
de som vill ställa upp kan mejla oss direkt. 

Det vore väldigt uppskattat om vi kunde få ett svar inom en vecka.  

Vår handledare heter Inga Lalloo och hon har e-postadress: XXXXXX 

 Oss kan du nå på:  

E-postadress: XXXXXX 

Telefon: XXXXX 

 Med vänliga hälsningar, Daniel Alsvold & Magnus Darhed  
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12.6 Mejl skickat till filialbibliotek 

Hej. 

Vi är två studenter vid namn Daniel Alsvold och Magnus Darhed, som studerar vid 
bibliotekshögskolan i Borås och vi arbetar på vår magisteruppsats inom biblioteks- och 
informationsvetenskap. Det är med anledning av detta som vi hör av oss till Er för att be 
om hjälp.  

Vår studie kommer att behandla etik och etiska problem inom biblioteksvärlden, med 
fokus på referenssamtalet och utveckling av bibliotekets bestånd. Vår målsättning är att 
få intervjua en bibliotekarie från Ert bibliotek som har erfarenhet av referenssamtal och 
inköp. 

Vi vore mycket tacksamma om någon av Er skulle vilja ställa upp och bli intervjuade, 
om intresse finns, skicka gärna ett mejl till oss eller ring telefonnumret nedan. 

Det vore väldigt uppskattat om vi kunde få ett svar inom en vecka. 

Vår handledare heter Inga Lalloo och hon har e-postadress: XXXXXX 

 Oss kan du nå på:  

E-postadress: XXXXXX 

Telefon: XXXXX 

 Med vänliga hälsningar, Daniel Alsvold & Magnus Darhed  
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12.7 Intervjuguide 
 
Allmän biblioteksetik 
 

• Vad har du för erfarenhet av referens eller inköp till bibliotekets bestånd? 
• Vad är etik för dig? 
• Hur viktigt tycker du det är med etiska riktlinjer inom biblioteket? 
• Brukar ni diskutera kring etik och etikfrågor inom er personalgrupp? 
• Har biblioteket några egna skrivna eller oskrivna riktlinjer för inköp och utveckling/hantering av 

beståndet? 
• Hur bekant är du med fackförbundet DIK:s etiska riktlinjer? 
• Vad betyder dessa för dig i ditt arbete som bibliotekarie? 
• Använder du dig av några andra etiska föreskrifter eller riktlinjer i ditt arbete som bibliotekarie? 

 
Etik och användare 
 

• Vad upplever du som problematiskt (ur ett etiskt perspektiv) i mötet med låntagarna och deras 
frågor? (Har du några exempel?) 

• Hur stort ansvar anser du att du har gällande konsekvenserna av den information du lånar ut till 
olika låntagare? (Till exempel behandlandet av information till barn respektive vuxna) 

• Om en man kom in på biblioteket och frågade dig i referensdisken om du kunde hjälpa honom 
att finna en bok eller information om hur man på bästa sätt kunde tillverka en bomb, skulle du 
hjälpa honom? 

• Hur mycket låter du ditt personliga omdöme avgöra etiska dilemman i referenssamtalet, som till 
exempel utlån av (vad du finner) tveksamt material till underåriga, eller material (som du finner 
vara) av tveksamkaraktär? 

 
Etik och bestånd 
 

• Tror du att du påverkas av dina egna moraliska värderingar när du köper in litteratur till 
biblioteket? (Speciellt vad man kan betrakta som anstötlig eller tveksam litteratur, som 
exempelvis den svarta bibleln, böcker som förnekar förintelsen eller alternativ medicin) 

• Tänker du någonsin på skillnaden urval och censur när du väljer ut böcker till bibliotekets 
bestånd? (Utveckla gärna) 

• Hur ser ni på att begränsa eller förbjuda tillgång till olika sidor på Internet för era användare? 
(Om filtrering ska tillåtas, vad avgör skillnaden mellan pornografi eller extremistisk 
propaganda, ska båda bort?) 

Etik och påtryckningar 

• Hur skulle du säga att dina eller bibliotekets beslut påverkas av påtryckningar (inifrån eller 
utifrån) när det gäller inköp till bibliotekets bestånd? (Exempelvis köpa in en bok som 
biblioteket inte vill ha på grund av påtryckningar) 

• Hur skulle du säga att dina eller bibliotekets beslut påverkas av påtryckningar (inifrån eller 
utifrån) gällande bortplockning av litteratur som vissa grupperingar finner anstötlig eller 
olämplig? 

Bakgrundsfakta 

• Hur gammal är du? 
• Bibliotekets storlek? 
• Antal anställda/tjänster? 
• Antal besökare? 
• Hur länge har du arbetat på bibliotek? 
• Hur länge har du arbetat med referensarbete och/eller inköp på biblioteket? 
• Upplever du att detta bibliotek besöks mer av en särskild grupp (som exempelvis pensionärer, 

studenter, invandrare) på grund av bibliotekets läge? 


