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Abstract: The aim of this master thesis is to study the relationship 
between general ethics and professional ethics, to attain an 
understanding of which values that are given priority in the 
profession of the librarian regarding personal encounter towards 
library users. The posed questions are: How can fundamental 
ethical principles be understood through the view of public 
librarians? How can policy documents regarding librarian ethics be 
understood through the view of public librarians? How can policy 
documents regarding librarian ethics be problematized in relation 
to fundamental ethical principles? We used four focus groups 
consisting of public librarians. Three theoretical frameworks create 
the base of the analysis; four fundamental ethical principles, 
ethical guidelines for Swedish librarians and recommendations for 
Swedish librarians in the reference service. Three main issues 
emerge in the study; equalistic personal encounter where the 
principle of justice is emphasized but also problematized, library 
users’ integrity which mainly coincide with the principle of 
autonomy and finally the librarian’s professional role which are 
being defined by librarian specific competence to refrain violation 
of the principle of injuryavoidance. The study concludes that the 
understanding of policy documents deepens when they are being 
substantialized through general ethics. Through this junction a 
concretization of general ethics is achieved. Contradictions 
between different kinds of ethics are also being clarified. This 
merging clarifies which values that can be given priority in the 
profession of the librarian. The contradictions emphasize each 
librarian’s own reflection.
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1. Inledning

I de svenska yrkesetiska riktlinjerna för bibliotekarier står det att ”en bibliotekarie […] 
dagligen [gör] bedömningar som baseras på professionella och etiska överväganden” (DIK
2000), men är etiska överväganden något som bibliotekarier uppmärksammar i sin 
yrkesutövning?

Fackförbundet för anställda inom dokumentation, information och kultur, DIK, har utarbetat 
dokumentet Yrkesetiska riktlinjer för bibliotekarier (2000), vilket lyfter fram den etiska 
aspekten av bibliotekarieyrket. Riktlinjernas formuleringar är dock tvetydiga och de ger heller 
inte givna handlingsförslag för uppkomna situationer (Collste 2002:95; Ohlsson 2007:65). 
Detta medför att de yrkesetiska riktlinjerna inte nödvändigtvis utgör praktiska verktyg som 
medför att den etiska dimensionen av yrket synliggörs för yrkesutövarna. Vikten av 
bibliotekariers etiska värderingar bör dock uppmärksammas eftersom dessa kan påverka
bibliotekariens handlingsval. I förlängningen av detta kan biblioteksanvändarens syn på såväl 
biblioteket, bibliotekarierna, biblioteksutvecklingen samt den service som erbjuds påverkas 
(Balslev & Rosenqvist 1994:7; Rosenqvist 1991:56). Konsekvensen av bibliotekariens etiska
värderingar kan därmed påverka verksamhetens förtroende. Detta medför att 
bemötandeaspekten gentemot biblioteksanvändare bör utgöra en angelägen aspekt inom 
bibliotekarieetiken. För att kunna bemöta biblioteksanvändare på bästa möjliga sätt är ”det 
viktigt att medvetandegöra värderingarna och att diskutera vilka förhållningssätt som vore 
önskvärda” (Rosenqvist 1991:56), vilket alltså betonar reflektion kring etiska värderingar.

Bemötandet av biblioteksanvändare innebär även att makt- och ansvarsfrågor berörs inom 
yrkesutövandet. Maktfrågor aktualiseras genom relationen bibliotekarien och 
biblioteksanvändaren emellan, där bibliotekarien innehar rollen som yrkesverksam medan 
biblioteksanvändaren saknar samma position inom bibliotekets fyra väggar. Den
asymmetriska relationen medför ett professionellt ansvar för bibliotekarien i sitt agerande 
gentemot biblioteksanvändaren, där etiska överväganden bör vara vägledande.

Hur människor agerar mot varandra är en grundläggande aspekt som man bör ha med sig i 
varje yrke som befattar sig med människomöten, så även i bibliotekarieyrket. Reflektion kring 
sitt bemötande och sina grundläggande värderingar som påverkar hur bemötandet utvecklar 
sig, ger förutsättningar för att kunna agera professionellt som bibliotekarie, men också som 
människa. Därmed utgör etik och bemötande uppsatsens huvudinriktningar. Hur kan då 
bibliotekarieetiken och bemötandeaspekten behandlas och förstås?

1.1. Problembeskrivning

I det här avsnittet tydliggörs problemkontexten som uppsatsen tar sin utgångspunkt i. Etik, 
som är en av våra huvudinriktningar, är ett etablerat forskningsområde, men inom biblioteks-
och informationsvetenskap är den forskningen relativt begränsad, framför allt i Sverige. Ur 
forskningssynpunkt utgör den här kunskapsluckan ett påtagligt problem inom 
bibliotekarieetiken som ämnesområde. Forskningsbehovet kring yrkesetik för just 
bibliotekarier har dock delvis uppmärksammats genom att Bibliotekshögskolan i Borås har 
tillsatt en doktorandtjänst med den här inriktningen under hösten 2009, men det finns dock ett 
behov av vidare forskning och uppmärksamhet av ämnesområdet, vilket tydliggörs i det 
följande.
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Som grund för att formulera problematiken som vår uppsats tar sin utgångspunkt i har vi valt 
att luta oss mot skolbibliotekarien Richard Ohlsson (2007:14f.) som är insatt i ämnesområdet 
bibliotekarieetik. Ohlsson (2007:14f.) har utifrån befintlig forskning och egna erfarenheter 
tagit upp ett antal antaganden som belyser problem i samband med den svenska 
bibliotekarieetiken:

1. att bibliotekarieyrkets utövare konfronteras med etiska konflikter. 
2. att bibliotekarier, liksom alla yrkeskategorier, omfattas av etiska värderingar, som styr 

deras handlingar. 
3. att yrkesetiska diskussioner är tämligen sällsynta inom biblioteksvärlden. 
4. att bibliotekarieyrket är krävande och präglas av komplexitet, tidspress och 

offentlighet.

I det första antagandet menar Ohlsson (2007:14) att bibliotekarier i sin yrkesutövning fattar 
etiska beslut, vilket även påtalas i de svenska yrkesetiska riktlinjerna för bibliotekarier (DIK 
2000). Anledningen till detta är enligt Ohlsson (2007:14) att bibliotekarieyrket innebär möten 
med människor, där bibliotekarien har ett maktövertag och därmed även ett professionellt 
ansvar. Utifrån detta resonemang utgör inriktningen bemötande gentemot biblioteksanvändare 
inom bibliotekarieetiken ett viktigt problem att belysa.

Bibliotekarien och forskaren Kerstin Rosenqvist (1991:5) har uppmärksammat att 
yrkesverksamma bibliotekarier ofta tar avstånd från den etiska dimensionen i yrket. Även 
andra studier (Byström & Larsson 1997; Björklund & Darhed 2008) visar att den etiska 
medvetenheten hos yrkesverksamma bibliotekarier i många fall brister. Bakgrunden till detta 
kan ligga i svårigheten att tolka situationer som etiska eller i åsikten att det sunda förnuftet är 
tillräckligt. Vanor och organisationskultur kan också utgöra faktorer som hindrar den enskilda 
bibliotekarien från att reflektera kring den etiska dimensionen av yrkesutövandet (Rosenqvist 
1991:5). Detta kan ställas i relation till att såväl Ohlsson (2007) som de svenska yrkesetiska
riktlinjerna för bibliotekarier (DIK 2000) uppmärksammar den etiska dimensionen av 
bibliotekarieyrket. Detta utgör därmed en motstridig iakttagelse som även återspeglas i 
Ohlssons (2007:14) andra antagande som betonar vikten av att yrkesverksamma reflekterar 
över sina etiska värderingar. Att som yrkesverksam reflektera över sina värderingar är även 
viktigt som stöd för ens professionella agerande gentemot allmänheten, vilket kan leda till 
ökat förtroende gentemot bibliotekets service (Häggström i Ohlsson 2007:5). Utifrån 
rapporten Användningen och attityderna. En rapport om allmänhetens användning av och syn 
på folkbibliotek baserad på SOM-undersökningen (Höglund & Wahlström 2008) framgår att 
förtroendet för folkbiblioteken som samhällsinstitution och dess sätt att sköta sin uppgift är 
högt. Däremot visar rapporten också att förtroendet ser olika ut bland olika grupper (Höglund 
& Wahlström 2008:25). Många medborgare visar att de är medvetna om bibliotekens 
betydelse, men många av dem använder ändå inte bibliotekets tjänster (Lindberg 2008:3).
Rapporten (Höglund & Wahlström 2008:25) lyfter fram att biblioteksbesöken har minskat 
över en långsiktig period och att det främst gäller bland lågutbildade. I rapporten (2008) ses 
biblioteken som en underutnyttjad tillgång som fler skulle kunna ha användning för. Som 
komplement till behovet av ökat och fortsatt förtroende för folkbiblioteken visar 
Barnombudsmannens årsrapport (2009:16) att barn inte upplever att de bemöts med respekt 
på offentliga institutioner, vilket för barnen skulle kunna bidra till bristande förtroende. Ökad 
förståelse för den etiska dimensionen av bibliotekarieyrket har således relevans både för 
yrkesverksamma bibliotekariers professionalitet och biblioteksanvändares fortsatta förtroende 
för verksamheten.
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Ohlsson (2007:14) påpekar i det tredje antagandet att det sällan förekommer yrkesetiska 
diskussioner inom bibliotekariekåren. Detta problem hör samman med det andra antagandet 
där etiska värderingar uppmärksammas, eftersom diskussioner kan vara ett verktyg för att 
främja reflektion kring sina värderingar. Vi har dock uppmärksammat att etikdiskussionen till 
viss del förs genom debattartiklar i facktidskrifter, som till exempel Biblioteksbladet och DIK-
forum, samt genom att bland annat DIK-förbundet har anordnat etikseminarier. Tillförsel av 
ny forskning och övrig litteratur kan dock främja uppmärksamheten och diskussionen även på 
ett yrkesmässigt plan.

I det fjärde och sista antagandet, hämtat från Ohlsson (2007:14f.), tolkar vi det som att 
aspekten komplexitet medför att bibliotekarieyrket kan förstås som ett yrke präglat av 
mångfald och egna beslutstaganden. Ohlsson (2007:14f.) menar att aspekten tidspress beror 
på att bibliotekarien har olika åtaganden på en och samma gång, som berör både kollegor och 
biblioteksanvändare. I och med tidspressen minskar chanserna att rätta till eventuella 
snedsteg. Som en förlängning av detta bidrar aspekten offentlighet i yrket, det vill säga det 
öppna handlandet, till att agerandets konsekvenser blir direkt uppenbara för de involverade 
parterna. Komplexitet, tidspress och offentlighet utgör således problematiska faktorer som 
påverkar yrkesutövningen och möjligheten till att handla etiskt medvetet. Eftersom de nämnda 
faktorerna ingår i yrkesutövandet dagligen finns det ett behov av ökad förståelse av 
bibliotekarieetiken.

En annan problematik knuten till bibliotekarieetiken utgörs av befintliga etiska styrdokument, 
exempelvis yrkesetiska riktlinjer, som syftar till att vägleda yrkesutövarna. Fay Zipkowitz 
(1996:4f.), universitetslärare och bibliotekarie, samt David McMenemy, Alan Poulter och 
Paul F. Burton (2007:xiv, 13), universitetslärare i informationsvetenskap, är eniga om att det 
generella draget i sådana riktlinjer riskerar att framkalla en distansering hos yrkesverksamma 
bibliotekarier eftersom bibliotekarierna inte inser hur de ska använda riktlinjerna i sitt 
agerande. Riktlinjerna ger snarare en förtydligande bild av bibliotekariens uppdrag. Utifrån 
det här resonemanget tydliggörs en problematik där förväntningen bakom riktlinjerna och 
verkligheten, det vill säga yrkesutövningen, inte stämmer överens med varandra.

Ohlsson (2007:65) uppmärksammar, i likhet med ovanstående resonemang, en problematik 
kring kärnordens innebörd i de svenska yrkesetiska riktlinjerna för bibliotekarier; 
biblioteksanvändares behov, hög kvalitet, de demokratiska värdena, respekt och omdöme, 
opartiskt och jämlikt bemötande, integritet samt professionell roll. Ohlsson (1999:30) 
uttrycker tydligt att ”[f]ör att vi skall kunna agera på ett förtroendeingivande sätt präglat av 
hög kvalitet är det av central betydelse att man tar reda på vad dessa ord betyder och varför vi 
skall värna om dem inte bara att vi skall göra det”.

Utifrån ovanstående resonemang synliggörs en verksamhetsanknuten problematik, där 
oklarheterna i styrdokumentet påtagligt medför behovet av ny kunskap kring ordens innebörd 
och eventuella motsättningar dem emellan.

Genomgången i sin helhet visar att kunskapsluckan inom den svenska bibliotekarieetiken 
utgör ett problem på såväl akademisk nivå som yrkesmässig nivå. Därmed finns det ett behov 
av att uppmärksamma och skapa mer förståelse kring den etiska dimensionen av 
bibliotekarieyrket. Forskningsrelevansen bottnar således i behovet av ny kunskap i det 
bibliotekarieetiska ämnesområdet. Problemet är även angeläget ur professionssynpunkt och 
samhällssynpunkt eftersom bibliotekarieyrket dagligen innebär mänskliga möten där 
professionalitet och etiska överväganden kan medföra ett ökat förtroende för verksamheten.
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För att uppnå en nyanserad förståelse av den form av yrkesetik som benämns bibliotekarieetik
har det i den här uppsatsen blivit aktuellt att sammanföra bibliotekarieetik, i form av 
bibliotekarieetiska styrdokument, med befintlig förståelse kring allmänna etiska synsätt i form 
av allmänetiska principer.

1.2. Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att studera relationen mellan allmänetiska och yrkesetiska 
synsätt, för att på så vis skapa en förståelse för vilka etiska värden som prioriteras inom 
bibliotekarieyrket vad gäller bemötandeaspekten gentemot biblioteksanvändare.

För att kunna uppfylla syftet används följande frågeställningar:

 Hur kan allmänetiska principer förstås utifrån ett folkbibliotekarieperspektiv?
 Hur kan bibliotekarieetiska styrdokument förstås utifrån ett 

folkbibliotekarieperspektiv?
 På vilket sätt kan bibliotekarieetiska styrdokument problematiseras i relation till 

allmänetiska principer?

1.3. Avgränsningar

DIK:s Yrkesetiska riktlinjer för bibliotekarier (2000) berör ett etiskt ansvarstagande gentemot 
både biblioteksanvändare och verksamheten, men enligt Ohlsson (2007:63) bör yrkesetiska
styrdokument ägna större fokus på relationerna till biblioteksanvändarna framför de interna 
relationerna, det vill säga till kollegor och arbetsgivare. Utifrån detta har vi valt att fokusera 
på bemötandet av biblioteksanvändarna, eftersom det är för dem bibliotekarier arbetar. 
Ytterligare skäl till denna avgränsning är att biblioteksanvändare ofta väger in bibliotekariers 
bemötande vid bedömningen av servicen (Ohlsson 2007:82f.), vilket innebär att 
bemötandeaspekten är central, sett utifrån ett användarperspektiv.

Etisk medvetenhet är viktigt oavsett vilken bibliotekstyp en bibliotekarie arbetar på, eftersom 
möten med människor utgör en central del vid samtliga typer av bibliotek. I vår uppsats har vi 
dock valt att inrikta oss på folkbibliotek. Motiveringen bakom detta är dels för att det har 
framkommit att det främst är folkbibliotekarier som följer de yrkesetiska riktlinjerna 
(Hammarbäck 2001:34; Häggström 2002:260), dels för att folkbiblioteken har sitt 
demokratiska uppdrag att finnas till för alla medborgare, vilket skapar ett behov av att kunna 
bemöta alla medborgare väl. Utifrån det här resonemanget utgörs uppsatsens respondenter av 
folkbibliotekarier. Genom det här angreppssättet möjliggör vi att skapa förståelse för och en 
problematisering av allmänetiska principer, bibliotekarieetiska styrdokument och relationen 
dem emellan.

1.4. Begreppsdefinitioner

Biblioteksanvändare

En biblioteksanvändare är för oss någon som använder biblioteket på något sätt. Med 
begreppet menar vi detsamma som biblioteksbesökare, låntagare, brukare och kund. Vi 
använder genomgående ordvalet användare i denna uppsats, eftersom det i uppsatsen framgår 
att det rör sig om just biblioteksanvändare. När vi hänvisar till andras resonemang kring 
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kunden som är ett mer generellt begrepp, har vi valt att behålla detta begrepp, även om detta 
kan innefatta biblioteksanvändare. Då våra respondenter använder olika begrepp för någon 
som använder bibliotekets tjänster använder vi även då ordet användare i vår text, medan vi 
vid citat låter respondenternas ordval stå kvar.

Bemötande

Bemötande är för oss ett möte som sker mellan en yrkesutövare (bibliotekarie) och en annan 
person (användare) som nyttjar yrkesutövarens arbetsplats (bibliotekets) tjänster. Mötet sker 
mellan dessa två personer, som vid mötet har olika roller samt agerar på olika villkor, men det 
är den professionella yrkesutövaren som ansvarar för bemötandet och för att användaren ska 
bli nöjd och uppfatta mötet väl. Bemötande handlar i sammanhanget om uppträdande, 
behandling av och uppförande mot användaren (Sundström 2008:12f.).

1.5. Disposition

Uppsatsen består av tio kapitel. Det inledande kapitlet introducerar ämnet, samt den 
problemkontext ämnet befinner sig i. Vi går även igenom uppsatsens syfte och 
frågeställningar samt avgränsningar och relevanta begrepp som behöver förtydligas. I det 
andra kapitlet presenteras ämnesbakgrunden till uppsatsen genom våra två huvudinriktningar:
etik och bemötande. Vi för en grundläggande diskussion kring allmänetik, yrkesetik och 
bibliotekarieetik, där vi även presenterar de bibliotekarieetiska styrdokument som är aktuella 
för uppsatsen. I uppsatsens tredje kapitel går vi igenom tidigare forskning utifrån uppsatsens 
avgränsningar. Här presenteras uppsatsens tre genomgående teman; jämlikt bemötande, 
användares integritet samt bibliotekariens yrkesroll, vilka omfattar aspekter hämtade från 
bibliotekarieetiska styrdokument. Under respektive huvudtema har relevanta delaspekter ur 
befintlig forskning lyfts fram. I uppsatsens fjärde kapitel för vi en diskussion kring uppsatsens 
teoretiska utgångspunkter som omfattar en allmänetisk nivå respektive en yrkesetisk nivå 
samt förklarar hur dessa perspektiv kommer att appliceras i relation till vår studie. I det femte 
kapitlet går vi igenom våra metodologiska överväganden, samt presenterar vår metod; 
fokusgrupper. Vi för även en diskussion kring urval och genomförande av metoden.

I kapitel sex presenteras undersökningens resultat och analys utifrån uppsatsens tre 
genomgående teman; jämlikt bemötande, användares integritet samt bibliotekariens yrkesroll. 
Analysen förs utifrån de valda teoretiska perspektiven. I uppsatsens sjunde kapitel diskuteras 
intressanta aspekter ur uppsatsens resultatanalys i relation till aspekter som lyfts fram i 
uppsatsens tredje avsnitt om tidigare forskning. I kapitel åtta framförs uppsatsens slutsatser 
utifrån de uppställda frågeställningarna samt avslutande reflektioner och förslag till vidare 
forskning.
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2. Ämnesbakgrund

I detta bakgrundsavsnitt förs en diskussion kring vad etik innebär, vilket utgör uppsatsens ena 
huvudinriktning. Utifrån detta diskuteras allmänetik, yrkesetik samt svenska 
bibliotekarieetiska styrdokument. Därefter följer en beskrivning av uppsatsens andra 
huvudinriktning; bemötande.

2.1. Allmänetik

Enligt filosofen Roger Fjellström (2006:16) säger etiken något om hur människan ska handla 
och agera gentemot andra människor. Vetenskapsjournalisten och tidigare ledamoten i Statens 
medicinsk-etiska råd Sture Gustafsson (1995:18) tydliggör etiken som ett verktyg för att 
uppnå ett ansvarsfullt handlande. Etiken är inte detsamma som fritt tyckande, utan etiska 
beslut måste motiveras utifrån en godtagbar grund (Gustafsson 1995:25). Gustafsson 
(1995:57) menar vidare att vår inställning och vårt agerande påverkas av våra 
värderingar ”om människan och människans värde och tankar om vad ett gott liv innebär”.
Det är dock viktigt att betona att etiken inte ska ses som teoretiskt högtravande utan 
arbetspsykologen Kjell Ekstam (2004:4) ser etiken som en vardagsfråga. Etiken handlar då 
enligt Ekstam (2004:4) om:

frågeställningar som direkt berör vars och ens vardag. Etiska diskussioner har vi nämligen i 
arbetslivet varje gång vi resonerar om hur vi vill att våra kunder, patienter eller klienter ska bli 
bemötta, när vi uttrycker förväntningarna på varandra och när vi redogör för hur vi ser på den ena 
eller andra företeelsen i verksamheten. Etik handlar helt enkelt om vad vi till vardags uppfattar som 
rätt och fel på och utanför arbetet. Det handlar om hur vi och människor i vår omgivning handlar –
och vår uppfattning om varför vi handlar som vi gör. Det handlar om våra värderingar och de 
värderingar som ligger till grund för den verksamhet i vilken vi arbetar.

Det finns ett antal olika inriktningar inom etiken, bland annat metaetik; den analyserande 
etiken, deskriptiv etik; den beskrivande etiken och normativ etik; den vägledande etiken
(Collste 2002:13f.; Gustafsson 1995:23f.). Vår uppsats utgår från den normativa etiken, vilken
hör hemma i filosofin och tar upp vad som är rätt och fel, gott och ont (Collste 2002:14;
Fjellström 2006:16). Dock bör man vid reflekterandet över dessa frågor, enligt Singer 
(1996:23), inte bara se till sina egna intressen, utan även till sina medmänniskors. Det egna 
etiska handlandet och beslutet måste anpassas efter vilka som kan komma att påverkas av 
detta. Etiken handlar alltså om reflektion, både över våra handlingar och över vårt synsätt 
(Ekstam 2004:12; Ohlsson 2007:18). Med andra ord försöker den normativa etiken beskriva 
de allmängiltiga principerna för hur vi ska agera (Fjellström 2006:16).

Begreppet etik ses ofta i samband med begreppet moral, där etiken står för de principer vi bör 
följa; teorin, och moralen för handlandet; praktiken (Collste 2002:13; Silfverberg 1996:16;
Wikander 2001:126). Moralen kan sägas vara etikens praktik, vilket medför att alla människor 
har en moral men det är dock inte säkert att alla har en etik (Hermerén i Colnerud 1995:11f.;
Ohlsson 2007:20).
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2.2. Yrkesetik

Ett underordnat begrepp till allmänetik är områdesetik, inom vilken normer för en hel 
verksamhet fokuseras (Colnerud 1995:15; Ohlsson 2007:53). Områdesetiken är alltså en form 
av tillämpad etik, som omfattar olika samhällsområden, till exempel ”arbetslivet – arbetsetik, 
vården – vårdetik, affärslivet – affärsetik” (Collste 2002:14). Områdesetik är i sin tur ett 
överordnat begrepp till yrkesetik (Colnerud 1995:15; Ohlsson 2007:53), eller så kallad 
professionsetik (Balslev & Rosenqivst 1994:11; Silfverberg 1996:45ff.). Till skillnad från 
områdesetiken inbegriper yrkesetiken ”endast en given kategori av människor inom ramen för 
verksamheten, det vill säga de som tillhör en viss yrkesgrupp” (Ohlsson 2007:53). I likhet 
med Ohlsson (2007:53) väljer vi att fokusera på yrkesetik och dess förhållande till den 
allmänna etiken, eftersom vi likt Ohlsson menar att yrkesetik för bibliotekarier är relativt 
fristående från områdesetiken.

Pedagogikprofessor Gunnel Colnerud (1995:16) presenterar en modell vilken illustrerar 
sambandet mellan allmänetik, yrkesområdet och yrkesetiken. Genom modellen tydliggörs 
att ”yrkesetik […] är en tillämpning av allmän etik […] på yrkesområdet” (Colnerud 
1995:16).

Figur 1.”Yrkesetikens relation till allmän etik och yrkesområde” (Colnerud 1995:16).

Vilka värden som är relevanta inom den allmänna etiken och därmed även inom yrkesområdet 
hämtas utifrån vilka värden som gäller i samhället. Det kan dock vara så att motsättningar 
mellan gällande normer inom den allmänna etiken och yrkesetiken uppstår. Vid en sådan 
situation uppstår ett behov av att bedöma vilka värden som väger tyngst. Vid bedömningen 
inberäknas den funktion yrket spelar i samhället (Colnerud 1995:16f.). Härmed krävs alltså att 
yrkesutövaren besitter en bedömningsförmåga oavsett om det finns yrkesetiska riktlinjer eller 
inte, för att utifrån de situationsspecifika omständigheterna kunna avgöra vilka normer som 
ska prioriteras (Collste 1993:23f.; Colnerud 1995:14).

Yrkesetiska riktlinjer bygger vanligen på två grunder: ”(a) [att] verka för professionens 
grundläggande mål och (b) [att] iaktta grundläggande mänskliga rättigheter för dem som 
kommer i beröring med yrkesutövaren” (Colnerud 1995:15). Detta är även fallet för DIK:s
Yrkesetiska riktlinjer för bibliotekarier (2000), där FN:s allmänna förklaring om de 
mänskliga rättigheterna (1948) samt UNESCO:s folkbiblioteksmanifest (1994) har tagits i 
beaktande. Med detta som grund omfattar yrkesetiken alltså normer för vad som betraktas 
vara rätt och fel vad gäller agerandet mot de människor man möter i yrket (Collste 1993:25;
Colnerud 1995:16). Teologiprofessor Jan-Olav Henriksen och filosofidocent Arne Johan 
Vetlesen (2001:137) menar att:

[h]ur vi förhåller oss till människor är […] inte givet på förhand. Det beror på våra egna värden och 
värderingar, och det beror på vad vi vill att våra attityder ska vara. Att arbeta med yrkesetik är 
därför också nära förbundet med att bli medveten om vad som ’ligger bakom’ i vårt möte med 
människor […] och bearbeta livssynstraditioner, värden och reaktionsmönster så att vi möter dem 
på det sätt vi själva ville bli bemötta om vi vore i deras ställe.

                          Allmän etikYrkesområde                Yrkesetik
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På ett konkretare plan kan yrkesetiska riktlinjer sägas ha såväl interna som externa syften. Det 
interna syftet är att fungera vägledande för yrkesutövarens agerande, medan det externa syftet 
är att skapa ett förtroende hos allmänheten, exempelvis kunder. Förutom detta menar 
Colnerud enligt Ohlsson (2007:55) att yrkesetiska riktlinjer även ska försäkra att kunderna 
behandlas väl, vilket Ohlsson betraktar som en blandning mellan internt och externt syfte. 
Vad gäller garantin gentemot kunderna är makt och ansvar två viktiga aspekter och därmed 
är ”[d]e etiska riktlinjerna […] alltså tänkta att sätta gränser för den enskilde yrkesutövarens 
beteende genom att vederbörande kan hållas ansvarig för sina misstag. Detta är ett led i att 
undanröja alla tvivel om när medarbetaren måste ta ansvar” (Ohlsson 2007:59).

Riktlinjerna bör således även reglera och uppmärksamma den asymmetriska relationen som 
råder mellan bibliotekarier och användare, vilket tydliggörs genom betoningen av 
bibliotekariens ansvar i bemötandet. Yrkesetiken och därmed yrkesetiska riktlinjer är alltså, 
enligt Ohlsson (2007:56), till för att möjliggöra för de yrkesverksamma att utföra service av 
bättre kvalitet gentemot sina kunder. I mötet med kunden bör den yrkesverksamme utgå ifrån 
vilka värden som är väsentliga för kundens behov, dessa värden kan sedan förverkligas eller 
raseras (Colnerud 1995:12f.).

Utifrån resonemangen ovan framgår att begreppet yrkesetik är användbart för att behandla 
etiska dimensioner inom yrken. Etikprofessor Gunilla Silfverberg (1996:41) har dock 
problematiserat begreppet yrkesetik då hon menar att det ligger en motsättning i begreppet, 
där ordet yrke antyder att det är fråga om att generalisera alla situationer. Ordet etik däremot 
innebär att det etiska handlingsbeslutet uppstår i en unik situation. Även Göran Collste
(2002:95), professor i tillämpad etik, lyfter fram svårigheter vad gäller yrkesetik, men då i 
formen av riktlinjer. Han menar att de är generella, vilket medför att de kan vara 
problematiska att applicera på unika situationer. Collste (2002:95) drar därför slutsatsen att 
riktlinjer inte får styra agerandet omdömeslöst, utan att reflektion är nödvändigt. En annan 
aspekt som är viktig att vara medveten om är att formulerade riktlinjer inte garanterar att de 
berörda yrkesutövarna agerar etiskt (Silfverberg 1996:41).

2.3. Bibliotekarieetik

En form av yrkesetik är bibliotekarieetik1. I detta delavsnitt tydliggörs inledningsvis vikten av 
etisk medvetenhet inom yrket. Därefter presenteras viktiga hållpunkter i den 
bibliotekarieetiska utvecklingen ur ett svenskt perspektiv. Vi beskriver även hur de svenska
bibliotekarieetiska styrdokumenten; DIK:s Yrkesetiska riktlinjer för bibliotekarier (2000) och 
Svensk Biblioteksförenings rekommendationer för referens- och informationsarbete (2002)
har förändrats genom tid.

David McMenemy m.fl. (2007:8) poängterar att en etisk medvetenhet är viktigt inom alla 
yrken. I sammanhanget lyfter McMenemy m.fl. fram att benämningen professionell inte 
enbart innebär de uppenbara färdigheterna i arbetet, utan också att etisk medvetenhet visas i 
själva yrkesutövandet. McMenemy m.fl. (2007:8) lutar sig mot Stuart Hannabuss (1998:93),
lärare i informations- och mediehantering vid Robert Gordon University i Storbritannien
(Emerald Group Publishing Limited:2010a), som menar att människor vid ett professionellt 
utövande förväntar sig att deras frågor bemöts kompetent, men också etiskt medvetenhet; att 

                                               
1 I avsnitt ”4. Teoretiska utgångspunkter” förs en djupare beskrivning av bibliotekarieetik i form av teoretiska 
modeller.
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de bemöts konfidentiellt, att fördomar och partiskhet inte tillåts och att människor oavsett 
social tillhörighet eller andra kategoriseringar bemöts jämlikt. Den etiska dimensionen utgör 
enligt McMenemy m.fl. (2007:8) en avgörande del inom den professionella kompetensen, 
men kan också påverka arbetsgivaren och det vidare samhället. Enligt McMenemy m.fl. 
(2007:15) handlar professionell etik då om en reflekterande inställning till sitt eget 
yrkesutövande som inbegriper att se över sitt agerande kritiskt och förbättra brister som 
upptäcks. I det följande redogörs hur etisk medvetenhet i form av bibliotekarieetiska 
styrdokument har lyfts fram och formats i Sverige.

2.3.1. Den bibliotekarieetiska utvecklingen i Sverige

Nedan följer en kort redogörelse över viktiga år i den bibliotekarieetiska utvecklingen i 
Sverige. Genom detta vill vi placera den svenska bibliotekarieetiken i ett historiskt 
sammanhang.

Inspiration till etiska regler och riktlinjer för bibliotekarier i Norden2 kommer till stora delar 
från USA och Storbritannien, som är de två länder där bibliotekarieetiken och yrkesetiska 
riktlinjer tidigt började ta form (Balslev & Rosenqvist 1994:16).

1974 antog riksdagen kulturpolitiska mål, som skulle vägleda bibliotekarier och andra 
kulturarbetare i deras yrkesvardag (Rosenqvist 1991:50).

Tidigt 1980-tal startade den stora folkbiblioteksutredningen, som formulerade mål specifika 
för folkbiblioteken (Rosenqvist 1991:50).

1985 tog Sveriges Allmänna Biblioteksförenings, SAB, specialgrupp för referensarbete upp 
temat etik vid ett förseminarium till årsmötet i Falun. Därefter utarbetades riktlinjer för 
bibliotekariens referensarbete (Rosenqvist 1991:68ff.).

1989 antogs riktlinjerna för referensarbetet3 av SAB:s styrelse (Rosenqvist 1991:68). 
Riktlinjerna baserades på informations- och yttrandefrihetsavsnitten i FN:s deklaration om de 
mänskliga rättigheterna (1948) samt i Sveriges regeringsform (Balslev & Rosenqvist 
1994:18).

1992-93 började bibliotekarier inom fackförbundet DIK diskutera professionalism och etiska 
riktlinjer. Detta var startskottet för de kommande yrkesetiska riktlinjerna för bibliotekarier i 
Sverige (Balslev & Rosenqvist 1994:18; Häggström 2002:254). De yrkesetiska riktlinjerna för 
bibliotekarier utarbetades av två organisationer inom DIK; Svenska 
Folkbibliotekarieförbundet och de Vetenskapliga Bibliotekens Tjänstemannaförbund. 
Riktlinjerna presenterades sedan i en skrift; Bibliotekarieprofessionen med yrkesetiska 
riktlinjer (Balslev & Rosenqvist 1994:18; Ohlsson 2007:62).

1997 kom frågan kring etik inom bibliotekarieyrket åter upp på tapeten. Diskussionerna kring 
etik ledde till en överenskommelse över innehållet i de yrkesetiska riktlinjerna. Under hela 
1990-talet diskuterades, på seminarier runt om i landet, syftet med de yrkesetiska riktlinjerna. 

                                               
2 I Balslev & Rosenqvist Bibliotekarien och samvetet (1994:16-20), Rosenqvist Biblioteksetik och 
bibliotekarieetik (1994) samt Vaagan (red.) The ethics of Librarianship: An international Survey (2002) kan du 
läsa om de övriga nordiska ländernas arbete med bibliotekarieetik.
3 För att läsa riktlinjerna för referensarbete i sin helhet se bilaga 3.
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Man kom fram till att det främsta syftet var bibliotekarieyrkets trovärdighet och förpliktelser 
(Häggström 2002:254f.).

1998 omarbetades skriften Bibliotekarieprofessionen med yrkesetiska riktlinjer. Kvar var en 
sida med sju punkter; de yrkesetiska riktlinjerna för bibliotekarier (Ohlsson 2007:62).

1999 reviderades och gjordes tillägg i 1989-års upplaga av riktlinjerna för referensarbetet av 
kommittén för referens- och informationsarbete (Oscarsson 1999). Riktlinjerna för 
referensarbetet antogs 2002 och bytte nu även namn till Rekommendationer för 
referensarbete4.

2000 kom den senaste upplagan av de yrkesetiska riktlinjerna5, som även den är resultatet av 
diskussioner på seminarier inom fackförbundet. Innehållet i år 2000:s upplaga är i stort sett 
detsamma som i 1997-års upplaga (Häggström 2002:260).

2002 kom en ny uppdaterad upplaga av rekommendationer för referens- och 
informationsarbetet (Svensk Biblioteksförening 2002).

2.3.2. Yrkesetiska riktlinjer för bibliotekarier

Som nämnts ovan i den bibliotekarieetiska utvecklingen i Sverige har innehållet i de 
yrkesetiska riktlinjerna förändrats även om innehållet i den gamla och nya upplagan i stort sett 
är detsamma. Till en början var riktlinjerna en del av Bibliotekarieprofessionen med 
yrkesetiska riktlinjer, där en diskussion kring begreppet profession gavs stort utrymme. Vid 
revideringen togs diskussionen om professionsbegreppet bort och texten i övrigt blev kortare 
(Ohlsson 2007:62). En viktig ändring som skedde är att fokus numera ligger på de externa
relationerna, då det i tidigare version lutade mycket åt det interna relationerna. Ett exempel på 
detta är att bibliotekariens förhållande till arbetsgivaren inte längre har samma tyngd. Tidigare 
skulle ”bibliotekarien […] lojalt och opartiskt arbeta för att förverkliga sin arbetsgivares [vår 
kursivering] grundläggande mål”, medan det numera lyder att ”bibliotekarien skall på ett 
opartiskt sätt arbeta för att förverkliga verksamhetens [vår kursivering] mål”. Här har 
lojaliteten försvunnit och arbetsgivaren har ändrats till verksamheten. Ohlsson (2007:62) 
menar att detta ”rimmar […] bättre med både tidsandan och villkoren för ett etiskt 
förhållningssätt”.

Eftersom bibliotekets användare upptar större plats i den nya upplagan, har avsnittet kring den 
kollegiala relationen tagits bort. Bibliotekarier ska dock visa respekt mot andra yrkesgruppers 
etik och kompetens. Då bibliotekarier tidigare skulle visa ”ansvar för bibliotekariekårens 
anseende [och] den egna yrkesskickligheten” (Balslev & Rosenqvist 1994:18), ligger nu 
betoningen på ansvaret gentemot användarna (Ohlsson 2007:63). Att bibliotekarier ska visa 
respekt och omdöme, bemöta användarna opartiskt och jämlikt samt att den enskildes rätt till 
integritet ska skyddas är formuleringar som står sig starka i båda upplagorna.

2.3.3. Rekommendationer för referens- och informationsarbete

Rekommendationerna för referens- och informationsarbete baserar sig, som nämnt i historiken 
ovan, på delar av de mänskliga rättigheterna och den svenska regeringsformen. Utdragen som

                                               
4 För att läsa rekommendationerna för referensarbete i sin helhet se bilaga 2.
5 För att läsa de yrkesetiska riktlinjerna i sin helhet se bilaga 1.
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rekommendationerna baseras på finns med i den inledande texten i båda upplagorna. I den 
senaste upplagan är ett litet stycke om informations- och yttrandefrihet borttaget och ersatt 
med två nya stycken om referensarbete och referensfrågor.

En stor skillnad mellan den äldre och nya upplagan är att den äldre endast består av två 
rubriker: ”Referensarbete förutsätter att biblioteket har” och ”I referenstjänsten skall 
bibliotekarien”. Dessa två rubriker samt deras underpunkter finns kvar i den nya upplagan, 
men är reviderade och uppdaterade för den tid vi lever i idag med nya tekniska hjälpmedel 
som bland annat datorer och Internet. Utöver de två tidigare rubrikerna har det tillkommit nya, 
vilka är: ”Mötet”, ”Intresse”, ”Referensdialog”, ”Sökprocessen” samt ”Uppföljning”. Viktigt 
att påpeka om förändringarna är också att avsnitten om digital referensservice och e-post samt 
webbplats har tillkommit, vilket är ytterligare bevis på den tid vi lever i idag.

2.4. Bemötande

Nedan följer en beskrivning av bemötande och varför vi ser bemötande som en viktig
inriktning inom bibliotekarieetiken.

Karin Sundström (2008), utvecklingsledare på Regionbiblioteket Stockholm, upplyser att en 
allmän inriktning mot kundorientering, där kundernas behov, önskemål och situation sätts i 
fokus, pågår hos myndigheter och offentliga verksamheter. Som motiv bakom satsningen 
menar Sundström (2008:9) att ”[m]an vill öka tillgängligheten och nå ut bättre i samhället ofta 
med hänvisning till demokratiska värden”. Sundström menar att detta samt ett närmande mot 
kommersialism har medfört att bemötande har uppmärksammats även inom 
biblioteksområdet, vilket kan skönjas i ämnesval av magisteruppsatser, projekt, konferenser 
samt även i fackpressen. Sundström (2008:15) lyfter dock fram att bemötande som begrepp är 
relativt nytt inom forskningsområdet.

Sundströms (2008:32) citat att ”alla möten med [användaren] är viktiga eftersom bemötandet 
är en förutsättning för att de flesta andra kvaliteter överhuvudtaget ska upptäckas” belyser 
tydligt varför bemötande utgör en viktig aspekt för utövandet som bibliotekarie. Sundström 
(2008:12) förtydligar vidare bemötandets betydelse genom förklaringen att tjänsternas kvalitet 
ofta bedöms med hänsyn till bemötandet som ges i samband med dem. Utifrån detta menar 
Sundström (2008:18f.) att ”god kvalitet […] inte enbart [är] vad kunden får utan även hur 
denne upplever processen som leder fram till det som ges”, vilket förtydligar hur användare 
uppfattar bemötande. Fokuseringen på bemötandeaspekten har enligt Sundström (2008:12) 
medfört en strävan att upprätthålla att de inblandandes förväntningar överensstämmer med 
varandra. Sundström (2008:19) menar att bibliotekarieetik i samband med bemötande ”ses 
som en fråga om att tjänstemän ska sköta sina kontakter med medborgare på ett demokratiskt 
sätt. Var och en ska känna sig trygg i sina kontakter med den offentliga servicen, oavsett kön, 
funktionshinder eller etniskt ursprung, men även oavsett personlighet, temperament o.s.v.”.

Sundström (2008:70) menar utifrån detta att ett dåligt bemötande kan medföra att tilltron till 
biblioteksverksamheten kan minska bland allmänheten. Genom att bibliotekarien är medveten 
om sitt bemötande gentemot bibliotekets användare ökar således förutsättningarna till ett gott 
bemötande, vilket inger förtroende för verksamheten och medarbetarnas kompetens. I 
resonemanget framgår således professions- och samhällsrelevansen vad gäller bemötande
gentemot användare. För att få mer förståelse kring bemötande som delområde spelar även 
forskning och annan form av ny kunskap en viktig roll.
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I ämnesbakgrunden har yrkesetiken, i vårt fall bibliotekarieetiken, placerats i relation till 
allmänetiken för att på så vis placera olika nivåer av etik i ett sammanhang. Även bemötande 
har placerats i ett sammanhang där den här inriktningen motiveras i relation till 
bibliotekarieetiken.
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3. Tidigare forskning

I följande avsnitt redogör vi för litteratur där ämnet bibliotekarieetik behandlas. Eftersom den 
akademiska forskningen inom ämnet bibliotekarieetik är begränsad utgörs källorna i 
kommande avsnitt av rapporter, magisteruppsatser inom biblioteks- och 
informationsvetenskap, introduktions- och översiktslitteratur samt handböcker och 
styrdokument.

Uppsatsens syfte är att studera relationen mellan allmänetiska och yrkesetiska synsätt, för att 
på så vis skapa en förståelse för vilka etiska värden som prioriteras inom bibliotekarieyrket. 
För att kunna bemöta syftet har det blivit aktuellt att identifiera centrala aspekter ur svenska 
bibliotekarieetiska styrkdokument. Dessa aspekter har fått rollen som strukturerande teman 
genom uppsatsen. Temana är jämlikt bemötande, användares integritet samt bibliotekariens 
yrkesroll som kompletteras med sammanhängande underteman hämtade ifrån den litteratur 
som redovisas nedan. Dessa teman utgör verktyg för att kunna förstå och problematisera såväl 
allmänetiska principer som bibliotekarieetiska styrdokument, vilket är centralt i uppsatsens 
frågeställningar. Utöver detta fokuseras kommande avsnitt kring bemötande gentemot 
användare eftersom detta utgör en av uppsatsens huvudinriktningar.

3.1. Jämlikt bemötande

McMenemy m.fl. (2007:129) anser att jämlikt bemötande utgör ett grundvärde i 
bibliotekarierollen. Bibliotekarien Johannes Balslev och Kerstin Rosenqvist (1994:78) anger 
att just jämlikhetsprincipen alltid har utgjort en grundläggande princip för bibliotekarieyrket, 
vilket medför en strävan mot att alla användare ska bemötas jämlikt. Biblioteksforskaren 
Robert Hauptman (1988:47) ifrågasätter dock om jämlikt bemötande alltid realiseras i 
praktiken. Hauptman lyfter bland annat fram att användarens beteende, yttre, ålder eller 
auktoritet kan påverka bibliotekariens service.

Sundström (2008:44) har uppmärksammat att Karolinska institutets universitetsbibliotek 
problematiserar begreppet jämlikt bemötande och att de därmed försöker möta sina användare 
utifrån deras nivå och situation. Utifrån liknande resonemang påpekar professor Jean Preer 
(2008:54) att det inte är oetiskt att ge olika service till olika användare, eftersom jämlikhet 
även kan innebära att anpassa sig efter användarnas förutsättningar och behov. Utifrån 
ovanstående resonemang väcks därför frågan kring vad som egentligen menas med jämlikt 
bemötande. Innebär det att alla användare ska ges samma hjälp eller att varje användare ska 
ges den hjälp som dennes behov kräver?

3.1.1. Opartiskt bemötande kontra det personliga omdömet

Opartiskhet kan betraktas på olika sätt, vilket tydliggörs av följande resonemang. Sundström 
(2008:79) menar att opartiskhet i form av en oengagerad attityd från bibliotekarien kan 
uppfattas som brist på kompetens utifrån användarens perspektiv. Opartiskhet kan också ses 
som att bibliotekarien inte utgår ifrån sina förutfattade meningar i sitt bemötande av 
användarna. Ohlsson (2007:85) menar att även om förutfattade meningar troligen är 
oundvikligt är det viktigt att medvetandegöra dem för att så långt som möjligt inte låta sig 
styras av sina förutfattade meningar i sitt handlande. Filosofen Mark Alfino och bibliotekarien 
Linda Pierce (1997:146) menar dock att bibliotekarien bör bortse från sin opartiskhet för att 
kunna bedöma och tillgodose användares informationsbehov. Vilken tolkning av opartiskhet 
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man lutar sig mot kan medföra vitt skilda handlingsalternativ, vilket kommer att förtydligas 
med hjälp av empiriskt material längre fram i uppsatsen.

Balslev och Rosenqvist (1994:203) menar att biblioteket som offentlig institution är 
förpliktigad att bemöta sina användare jämlikt, vilket exempelvis regler kan underlätta. 
Författarna upplyser dock att regler inte kan ta hänsyn till alla omständigheter, vilket medför 
att det av bibliotekarien kan krävas att använda sitt eget omdöme. Balslev och Rosenqvist 
(1994:99) menar dock att ett förfaringssätt där en bibliotekarie tar sig stor tolkningsfrihet över 
regler kan medföra att motsättningar mellan denne och kollegor eller ledning uppstår. Balslev 
och Rosenqvist (1994:99ff., 110) har undersökt bibliotekariers konsekvens gentemot regler 
eller gentemot det egna omdömet, och konkluderar att bibliotekarien i hög grad låter sitt 
omdöme spela in och därmed inte låter reglerna vara alltför styrande. Det kan dock finnas skäl 
att utgå från ett mer kvalitativt förfaringssätt för att förstå argumenten bakom liknande 
resonemang till skillnad från enkäter som har varit Balslevs och Rosenqvists (1994) 
tillvägagångssätt.

3.1.2. Användares behov och förutsättningar 

Utifrån ovanstående resonemang blir ett aktuellt delområde bibliotekariers förhållningssätt till 
olika användare. På så vis tydliggörs om bibliotekarien påverkas av användarnas specifika 
behov. Detta undersökte Balslev och Rosenqvist (1994:78f.) utifrån olika användarkategorier: 
en gymnasieelev, ”gamla fru Andersson”, din mycket goda vän, en hästtokig 10-årig flicka 
och kommundirektör.

Gymnasieelev

Balslev och Rosenqvist (1994:80ff.) anser att gymnasieeleven med sitt utbildningsbehov kan 
medföra att denna användare prioriteras. Balslev och Rosenqvist konkluderar dock att 
gymnasieeleven inte särbehandlas i positiva termer, utan resultatet av deras undersökning ger 
nästan ett motsatt intryck. Författarna menar att detta kan bero på en förväntning att 
gymnasieelever skulle vara bättre på självhjälp eller att det främst är skolbiblioteken som bör 
tillgodose deras informationsbehov. Detta resultat kan ställas i relation till att Sundström 
(2008:21) menar att bibliotekarier vid gymnasiebibliotek ofta utgår från ett mer pedagogiskt 
bemötande, vilket eventuellt skulle kunna förväntas att även folkbibliotekarier eftersträvar när 
gymnasieelever söker deras hjälp.

Gamla fru Andersson

Enligt Balslev och Rosenqvist (1994:82) har ”gamla fru Andersson” å andra sidan valts som 
en användarkategori som kan antas ha svårt att klara sig på egen hand. Som pensionär har hon 
förmodligen gott om tid, vilket kan medföra att hon vill att bibliotekarien ska ägna stor 
uppmärksamhet åt henne. Balslevs och Rosenqvists undersökningsresultat visar dock att inte 
heller den äldre damen ges extra god service, även om det framgår att en del respondenter 
anser att de svagaste ska ges mest service.

Din mycket goda vän

Enligt Balslev och Rosenqvist (1994:85ff.) motiverades den mycket goda vännen som en 
användarkategori som skulle kunna prioriteras högt med tanke på vänskapen. I 
undersökningen framkom det dock att bibliotekarierna enbart i låg utsträckning påverkas av 
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vänskapen i sitt agerande. En av respondenterna menade att vännen skulle kunna hjälpas 
under annan tid än vid informationsdisken, vilket då inte skulle ske på bekostnad av någon 
annan användare.

En hästtokig 10-årig flicka 

Den hästtokiga 10-åriga flickan valdes, enligt Balslev och Rosenqvist (1994:84f.), som en 
användarkategori som de antog skulle kunna nedprioriteras eftersom hon dels var ett barn och 
dels för att bibliotekarierna skulle kunna bedöma hennes fråga som mindre seriös. 
Respondenternas svar visar dock att flickan skulle behandlas som de övriga 
användarkategorierna. I bibliotekslagens nionde paragraf benämns dock barn och ungdomar 
som en prioriterad användargrupp, även om det främst rör sig om de materiella tjänsterna. 
Även i Balslevs och Rosenqvists rapport (1994:90) visas att ett fåtal av respondenterna anger 
att deras bibliotek har en policy som säger att barn och ungdomar utgör en prioriterad grupp. 
Med den här prioriteringen menar respondenterna att de unga utgör framtida användare och 
därmed bör ges en positiv bild av biblioteket. Trots att barn och ungdomar utgör en prioriterad 
användargrupp har Barnombudsmannens årsrapport (2009:16) uppmärksammat att barn inte 
upplever att de bemöts med respekt på offentliga institutioner. På biblioteket menar enbart 
vart fjärde barn att de blir respekterade. Barnen visar således en låg tilltro till bibliotekarier. 
Härmed synliggörs en åtskillnad mellan styrdokument och barnens egen uppfattning, vilket 
medför ett behov av att uppmärksamma barn som användare.

Kommundirektör

Motiveringen bakom kommundirektören som användarkategori menar Balslev och 
Rosenqvist (1994:79f.) grundar sig på att denne är inflytelserik. En särbehandling skulle 
kunna komma andra användare till nytta eftersom kommundirektören är delaktig i att bevilja 
ekonomiska medel till folkbiblioteket. Resultatet visar dock att respondenterna i Balslevs och 
Rosenqvists undersökning knappt låter sitt handlande påverkas av att användaren i fråga är 
kommundirektör.

Sammanfattningsvis kommer Balslev och Rosenqvist (1994:87) fram till att bibliotekarierna i 
hög grad håller sig opartiska och inte påverkas av vilken användarkategori de möter. 
Resultatet visar att kommundirektören och den mycket goda vännen skulle kunna ges något 
bättre service av ett fåtal. Det finns emellertid ett behov av att nyansera argumenten vad gäller 
användares behov genom en mer kvalitativ studie än den kvantitativa enkätstudien som 
Balslev och Rosenqvist (1994) använder.

3.1.3. Respekt utifrån informationsfrågans karaktär 

Zipkowitz (1996:41f.) och Balslev och Rosenqvist (1994:91ff.) diskuterar om viktigheten 
eller trivialiteten i informationsfrågan påverkar bibliotekariens agerande gentemot 
användarna. Fokus låg i Balslevs och Rosenqvists rapport på informationsfrågor kring gåtor 
och korsordslösande, utifrån antagandet att dessa skulle betraktas som oseriösa tidsfördriv. 
Författarna menar att motsättningen för bibliotekarien kan antas ligga i upplysningsplikten 
kontra bibliotekariens uppfattning att skattepengar bör läggas på seriösa informationsfrågor. 
Undersökningen antyder en tolkning att lösandet av sådana frågor inte i hög grad bör ingå i 
bibliotekariens uppgifter. Däremot visar det sig att informationsfrågor med tydligare 
utbildningsanknytning i högre utsträckning skulle ägnas uppmärksamhet från bibliotekariens 
sida (Balslev & Rosenqvist 1994:93ff.). I rapporten visas även att det inte räcker med att 
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bibliotekarien bedömer ämnet som seriöst, utan flera respondenter menar att hänsyn även bör 
tas till hur pass angeläget svaret är för användaren (Balslev & Rosenqvist 1994:96f.).

En annan aspekt som hör samman med informationsfrågan är något som Björklund och 
Darhed (2008:47) har uppmärksammat i sin magisteruppsats, nämligen risken att användarna 
kan känna sig ”dumma” inför bibliotekarien under referensintervjun. Utifrån detta har vi 
uppmärksammat att det finns en risk att bibliotekarien kan uppfatta vissa frågor som 
just ”dumma”. Frågan är om bibliotekarien anser sig ha en skyldighet att respektera sina 
användare även i sådana situationer.

3.2. Användares integritet

McMenemy m.fl. (2007:128) menar att det är en skyldighet för bibliotekarien att respektera 
användares integritet utifrån den grundläggande värderingen att alla människor förtjänar att 
respekteras. Enligt oss kan integritet då innebära att varje individ har ”ett befogat anspråk på 
respekt och frånvaro av försök till yttre intrång inom [individens] personliga intressesfär” 
(Westregård i Ohlsson 2007:66f.). Detta innebär dock inte att integritet bör upprätthållas i alla 
situationer. Westregård menar istället att ”tillåtet intrång” kan aktualiseras om ett motsatt, 
etiskt berättigat, intresse väger tyngre än den aktuella personens integritet. I annat fall handlar 
det om integritetskränkning. Detta synsätt är inte helt oproblematiskt eftersom det aktualiserar 
maktfrågan kring vem som har rätt att avgöra vilket intresse som väger tyngst.

Inom bibliotekarieyrket kan referensintervjun enligt biblioteksforskaren Thomas J. Froehlich 
(1997:69f.), Alfino och Pierce (1997:49) samt Björklund och Darhed (2008:44f.) medföra 
intrång på användarens integritet. I detta finns en risk att bibliotekarien i sitt försök att 
specificera användarens informationsbehov övergår till intrång i och med att syftet bakom 
informationsbehovet eller personlig information kan avslöjas. Froehlich (1997:69f.) menar att 
intrång exempelvis kan ske om bibliotekarien frågar om incest är självupplevt. Däremot skulle 
det troligen inte betraktas som ett intrång om bibliotekarien försökte avgöra vilken inriktning 
på informationen som söktes; exempelvis behandlingsmetoder, rättsliga fall eller 
psykologiska studier.

Användares integritet kan också innebära att respektera och bemöta varje informationsfråga 
likadant oavsett om informationsfrågan skulle röra oetiskt eller skadligt material. 
Bibliotekarien kan då betraktas som skyldig att inte vidareföra användarens fråga till någon 
utomstående även om bibliotekarien befarar att materialet kan vara självdestruktivt eller kan 
användas destruktivt gentemot andra. Hauptman (1988:96, 42) menar dock att det i situationer 
då användaren frågar efter skadligt material, till exempel om självmord, kan vara berättigat att 
bibliotekarien bryter mot konfidentialiteten genom att då meddela föräldrar, vänner eller 
förmedla kontakter till aktuella professionella yrkesutövare. Hauptman menar att skyddandet 
av användaren då måste ställas högre än användarens integritet. Utifrån resonemanget 
synliggörs en potentiell motsättning mellan bibliotekariens opartiska roll som upprätthåller 
användarens integritet kontra ett medmänskligt ansvar där konfidentialiteten gentemot 
användaren kan behöva bortses.

3.3. Bibliotekariens yrkesroll

Alfino och Pierce (1997:3, 48) lyfter fram den yrkesverksammes självförståelse som en 
betydande aspekt vid uppfattningen av och reaktionen på etiskt problematiska situationer. I 
det följande ska därför viss uppmärksamhet ägnas åt hur yrkesrollen kan betraktas.
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Froehlich (1997:10, 20) för diskussionen kring bibliotekarierollen ur en allmänetisk grund då 
han tar fasta på folkbiblioteket som social institution. I och med detta bör respekten för 
människan eftersträvas genomgående. Froehlich (1997:10) hänvisar till Michael Bayles och 
menar att bibliotekarierna bör sträva efter ett antal kärnvärden vilka överensstämmer med de 
mänskliga rättigheterna:

 Att respektera användarnas rätt till frihet och självbestämmande, dock bör inte den 
enes frihet ske på bekostnad av den andres.

 Att se till att användare ska skyddas från skada. 
 Varje användare ska erbjudas jämlika möjligheter, det vill säga jämlik service oavsett 

vem användaren i fråga är.
 Varje användare ska behandlas med integritet och konfidentialitet.

Ett annat sätt att diskutera yrkesrollen är att som Alfino och Pierce (1997:110) utgå ifrån en 
utbildningsfunktion respektive en förströelsefunktion. Utbildningsfunktionen påverkar hur 
djupgående informationen som erbjuds är och funktionen förespråkar att bibliotekarien intar 
en pedagogisk roll där det ingår att utbilda användaren till självhjälp. Utbildningsfunktionen 
påverkar bibliotekariens neutralitet i och med att det då ingår att bedöma användarens behov 
och förmågor för att kunna tillgodose informationsbehoven på bästa sätt. Även att fråga om 
syftet bakom informationsbehov kan vara berättigat utifrån utbildningsfunktionen (Alfino & 
Pierce 1997:139ff.). Utbildningsfunktionen lyfts fram i både bibliotekslagen (1996) och 
UNESCO:s folkbiblioteksmanifest (1994) genom påtalandet av utbildning. 
Förströelsefunktionen innebär istället att leverera den efterfrågade informationen direkt till 
användaren utan ifrågasättanden. De båda funktionerna medför olika uppfattningar hos både 
användaren och bibliotekarien kring vad som kan förväntas av bibliotekets tjänster (Alfino & 
Pierce 1997:110, 137).

Hauptman (1988:42f., 71) har i sin diskussion kring etisk opartiskhet låtit professionellt 
ansvar ställas mot personligt eller socialt ansvar. Hauptmans (1988:3f., 42f.) diskussion 
handlar egentligen om att bibliotekarien har ett medmänskligt ansvar i att neka information till 
en användare vars efterfrågan rör skadligt eller etiskt oacceptabelt material. Enligt Hauptman 
bör då nekande av information prioriteras framför det professionella ansvaret att vara opartisk 
och därmed tillgodose användarens informationsbehov. Hauptman (1988:95) menar i 
sammanhanget att bibliotekariens ställningstagande inte får ske på bekostnad av användaren, 
vilket medför att det medmänskliga ansvaret bör prioriteras högst. Konflikten ligger i att 
bibliotekarier är förpliktigade att vara såväl ansvarsfulla medborgare som ansvarsfulla 
professionella yrkesutövare. Frågan som aktualiseras rör alltså om det finns situationer där det 
personliga och medmänskliga ansvaret kan komma att prioriteras över professionellt och 
opartiskt ansvar.

Utifrån Hauptmans (1988:44) resonemang om bibliotekariens personliga och medmänskliga 
ansvar kan syftet med användarens informationsbehov vara berättigat att ta reda på. Alfino 
och Pierce (1997:109, 120) påpekar dock att det i allmänhet inte är accepterat att 
bibliotekarien tar reda på och bedömer syftet bakom informationsbehovet, vilket snarare lyfter 
fram det opartiska och professionella ansvaret. Balslev och Rosenqvist (1994:48, 55f.) 
undersöker om användarens bakomliggande syfte påverkar bibliotekariens hjälpsamhet. Det 
visar sig att respondenterna inte låter det sociala ansvaret påverka utan de lutar sig mot sitt 
professionella ansvar och sin opartiskhet. Skälet bakom detta är att respondenterna inte vill 
omyndigförklara sina användare. Om materialet i fråga skulle kunna medföra att andra 
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människor skadas ökar dock respondenternas sociala ansvarskänsla. Till skillnad från 
Hautpmans resonemang fokuserar inte vår uppsats censur och lämpligheten i material, utan vi 
har främst fokuserat på ett medmänskligt ansvar i förhållande till integritet, vilket får följder 
för yrkesutövningen.

I att inse sin yrkesroll ingår även att inse vilka begränsningar yrkesrollen har. Hauptman 
(1988:51, 95) liksom Froehlich (1997:67) påtalar att bibliotekarien bör hänvisa till någon 
annan instans, då bibliotekarien själv saknar relevant kompetens. Medför det att bibliotekarien 
bör hänvisare vidare även om konfidentialiteten gentemot användaren då riskerar att brytas.

Genomgången av den tidigare forskningen bekräftar de tre etiska temana gentemot användare 
som identifierats genom svenska bibliotekarieetiska styrdokument: jämlikt bemötande, 
användares integritet och bibliotekariens yrkesroll. Dessa teman utgör verktyg för att kunna 
förstå och problematisera såväl allmänetiska principer som bibliotekarieetiska styrdokument, 
vilket utgör uppsatsens frågeställningar. Utifrån detta bemöts uppsatsens syfte att studera
relationen mellan allmänetiska och yrkesetiska synsätt, för att på så vis skapa en förståelse för 
vilka etiska värden som prioriteras inom bibliotekarieyrket. Under temat jämlikt bemötande 
ifrågasätts vad begreppet kan innebära; likadan hjälp eller hjälp efter behov. Utifrån detta 
ställs det opartiska bemötandet mot det personliga omdömet där uppsatta regler, 
användarkategorier och informationsfrågans karaktär tas upp som relevanta delaspekter. I 
temat användares integritet tas risken av integritetskränkning i referensintervjun upp och om 
det kan vara berättigat att ta reda på syftet bakom informationsfrågan eller att bortse från 
konfidentialiteten gentemot användaren. Resonemanget kring bibliotekariens yrkesroll förs på 
flera plan. Det mest abstrakta synsättet fokuserar respekten av mänskliga rättigheter utifrån en 
allmänetisk grund. Bilden av biblioteket som en utbildnings- respektive förströelsefunktion 
ger olika förpliktelser för yrkesrollen. En annan professionsrelaterad fråga är motsättningen 
mellan det professionella och opartiska ansvaret kontra det personliga och medmänskliga
ansvaret.
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4. Teoretiska utgångspunkter

Kriteriet för de teoretiska utgångspunkterna har varit att omfatta uppsatsens syfte, nämligen 
att inkludera en såväl allmänetisk som yrkesetisk nivå. Det här avsnittet kommer därför först 
att föra in de utvalda källorna i ett sammanhang där så väl författarna som intentionen bakom 
källorna beskrivs. I samband med det går vi igenom två snarlika modeller som inkluderar 
såväl den allmänetiska som den yrkesetiska nivån. Vi förklarar hur vi har för avsikt att 
använda modellerna genom exemplifieringen av allmänetiska principer respektive svenska 
bibliotekarieetiska styrdokument. 

Utifrån kriteriet för de teoretiska utgångspunkterna att omfatta både en allmän etisk nivå och 
en yrkesetisk nivå har vi använt oss av två källor: David McMenemys, Alan Poulters och Paul 
F. Burtons (2007) bok A Handbook of Ethical Practice. A practical guide to dealing with 
ethical issues in information and library work och Johannes Balslevs och Kerstin Rosenqvists 
(1994) rapport Bibliotekarien och samvetet. En rapport om nordisk bibliotekarieetik. För att 
ge en inblick i vad det är för källor presenteras författarna och intentionerna med verken. 

Sedan år 2001 är David McMenemy (McMenemy m.fl. 2007:xvii) lärare vid avdelningen för 
dator- och informationsvetenskap vid Strathclyde University i Skottland. McMenemy har 
bedrivit forskning kring internetanvändning och är redaktör för tidskriften Library Review. 
Intentionen bakom Library review är att på internationell nivå skapa närmanden mellan 
forskare, utbildare och yrkesverksamma bibliotekarier (Emerald Group Publishing 
Limited:2010b). Utöver den akademiska erfarenheten har McMenemy även varit 
yrkesverksam folkbibliotekarie under flera år (McMenemy m.fl. 2007:xvii). 

Alan Poulter (McMenemy m.fl. 2007:xvii) är också lärare vid avdelningen för dator- och 
informationsvetenskap vid Strathclyde University, sedan år 2001. Poulter har även publicerat 
flera akademiska artiklar. Poulter är redaktör för e-tidskriften ITALICS: Innovations in 
Teaching and Learning in Information and Computer Sciences som har för avsikt att sprida 
den bästa forskningen och praktiska erfarenheten kring det aktuella området (Information and 
Computer Science Subject Centre of the Higher Education Academy:2010). Poulter är även 
biträdande redaktör för tidigare nämnda tidskriften Library Review och är en av 
redaktörsmedlemmarna för tidskriften Journal of Internet Cataloging.

Paul F. Burton (McMenemy m.fl. 2007:xviii) har varit lektor vid Strathclyde University sedan 
år 1985. Burtons forskning och utbildningsintresse omfattar bland annat teknologi, bibliotek 
och etiska frågor. Burton har även yrkeserfarenhet bakom sig som bland annat omfattar 
folkbibliotek (McMenemy m.fl. 2007:xviii).

Sammantaget framgår att författarna har akademisk erfarenhet och strävar efter att 
sammanföra kunskap med det praktiska utövandet som bibliotekarie. Intentionen med boken 
A Handbook of Ethical Practice. A practical guide to dealing with ethical issues in 
information and library work (2007:11) var för McMenemy, Poulter och Burton att 
sammanställa och beskriva etiska aspekter som kan påverka nutidens bibliotekarieyrke. 

McMenemy m.fl. (2007:11) har i ett bakgrundskapitel, där de bland annat tydliggör vad 
bibliotekarieetik kan vara och varför det är ett viktigt ämnesområde för yrkesverksamma 
bibliotekarier, även valt att presentera en modell för att synliggöra påverkansfaktorer som 
berör bibliotekarier. Vi har valt att ta till oss modellen eftersom den ger möjlighet att 
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tydliggöra relationen mellan allmänetiska och yrkesetiska synsätt, vilket är uppsatsens syfte. 
Den modell som McMenemy m.fl. (2007:11) presenterar ser ut så här:

Figur 2. Etiska faktorer som påverkar bibliotekarien i sin yrkesroll (McMenemy m.fl. 2007:11).

McMenemy m.fl. (2007:11) tydliggör genom modellen att det finns olika faktorer som 
påverkar bibliotekarien i sin yrkesroll. Författarna (2010:14) uppmärksammar exempelvis att 
det kan finnas en diskrepans mellan förespråkade värden i samhället som stort, det vill 
säga ”[s]amhällets etiska normer”, respektive inom biblioteket, vilket kan leda till kritik från 
allmänheten som inte är bundna till att ta hänsyn till bibliotekarieetiken. Enligt oss kan 
motsättningen innebära att bibliotekarien väljer att antingen inta en strikt neutral och opartisk 
bibliotekarieroll eller en aktiv medmänsklig roll.

Med uppmärksammandet av en ”[y]rkesspecifik etisk kod”, eller yrkesetiska riktlinjer, vill 
McMenemy m.fl. (2007:13) tydliggöra att riktlinjernas generella formuleringar snarare 
tydliggör yrkets uppdrag än utgör praktiska verktyg. Genom riktlinjerna kan etiska principer 
skönjas som lyfter fram eftersträvansvärda normer för yrket, men det tydliggörs inte konkret 
hur de ska realiseras. Genom otydligheten menar vi att det kan vara svårt att särskilja vilka 
värden som aktualiseras i själva yrkesutövandet. Enligt oss medför otydligheten även att det 
kan finnas potentiella motsättningar mellan olika förespråkade värden. 

Bibliotekarien påverkas, enligt McMenemy m.fl. (2007:11f.) även av ”[a]rbetsgivarens etiska 
kod”, vilken omfattar ett önskvärt agerande på den aktuella arbetsplatsen. Det är inte säkert att 
arbetsgivarens och den enskilde bibliotekariens etiska förhållningssätt överensstämmer med 
varandra. Det här behöver i sig inte leda till problem, men enligt McMenemy m.fl. (2007:12) 
skulle motsättningarna kunna bli påtagliga om arbetsgivaren kräver av bibliotekarien att 
realisera en policy som bibliotekarien själv inte håller med om.

Förutom detta spelar, enligt McMenemy m.fl. (2007:11), ”[b]ibliotekariens egna etiska 
värderingar” in på hur denne vill, och agerar, i sin yrkesroll. McMenemy m.fl. (2007:13) 
framhåller att det finns olika etiska värderingar bland bibliotekariekåren som också påverkar 
det faktiska yrkesutövandet. Det resonemanget förklaras genom att kåren består av individer 
med olika bakgrund och erfarenheter. När bibliotekarien ska hjälpa en användare, tydliggör 
McMenemy m.fl. (2007:13), att det kan bli så att bibliotekarien tvingas att välja mellan sina 
egna etiska värderingar och dem som förespråkas av biblioteksauktoriteten.  

Arbetsgivarens
etiska kod 
(bunden till en 
specifik 
arbetsplats)

Påtryckningar från 
användare att 
erbjuda service 

Yrkesspecifik 
etisk kod (en 
nationell sådan)

Bibliotekariens 
egna etiska 
värderingar

Samhällets 
etiska normer
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Utifrån det ovanstående resonemanget menar vi att modellen tydliggör att den enskilde 
bibliotekarien påverkas av förväntningar och värderingar från flera olika parter. Samtliga 
faktorer sätter ramar för bibliotekariens agerande, men på olika nivåer. Det kan dock, som 
framgått, eventuellt uppstå motsättningar kring uppfattningen av bibliotekarierollen, vilket 
kan medföra att vissa värden måste prioriteras över andra. 

Även de före detta bibliotekscheferna, Johannes Balslev och Kerstin Rosenqvist (Balslev 
2010), har riktat sitt intresse mot att studera bibliotekarieetiken som ämnesområde. Detta har 
Balslev och Rosenqvist (1994) åstadkommit genom att sammanställa en nordisk rapport; 
Bibliotekarien och samvetet. En rapport om nordisk bibliotekarieetik. Samarbetet mellan 
Balslev och Rosenqvist, numera Sevón, grundar sig i ett intresse för bibliotekariens yrkesroll 
och bibliotekets roll i samhället, vilket inkluderar samspelet med användarna (Balslev 2010). 
Sevón (2010) har på flera plan arbetat för att väcka en allmän diskussion kring 
bibliotekarieetiken i form av artiklar i fackpressen, debattskrift, seminarier och utarbetande av 
etiska riktlinjer, nordiska uppdrag, kurser och föredrag.
   
Problematiken angående etikens olika påverkansfaktorer som uppmärksammades av 
McMenemy m.fl. (2007:11ff.) återspeglas i en snarlik modell hämtad från Balslev och 
Rosenqvist (1994:13). Modellen lyfts fram i ett bakgrundskapitel där begreppet ”etik” 
introduceras. I Balslevs och Rosenqvists rapport (1994:250f.) återges litteraturhänvisningar, 
men det anges inte explicit vilka källor som har fungerat som inspiration för modellen som de 
presenterar. Balslev (2010) upplyser att den presenterade modellen har flera 
inspirationskällor. Genom e-postkorrespondens med Sevón (2010) framkom att hennes 
främsta grund för rapporten hämtades från professorn och folkbiblioteksspecialisten Bob 
Usherwood (The University of Sheffield:2010). Balslev (2010) har meddelat att inspirationen, 
för hans del, främst kom från filosoferna Ole Thyssen och Peter Pruzan, som vid tidpunkten 
var anställda vid Copenhagen Business School. Balslev läste även en kurs, ledd av Ole 
Thyssen, om etik i kommunal förvaltning på Den Kommunale Højskole. Filosofidoktor Lars 
Gunnar Lingås (2010) har med sin bok Etikk og verdivalg i helse- og sosialfag fungerat som 
stor inspiration för Balslev (2010), genom sin hänsyn till anställdas arbetsetik i relation till 
användarna.  

Balslev (2010) berättar att etikbegreppet inte var lika väldefinierat på 1990-talet som det är 
idag. Därför kände författarna ett behov av att tydliggöra begreppet. Enligt Balslev (2010) 
förväxlades etikens olika nivåer, till exempel arbetsetik, personlig etik och biblioteksetik. Mot 
bakgrund av detta ansåg författarna att det fanns ett behov av en modell som belyste på vilken 
nivå den etik som de undersökte låg på, det vill säga bibliotekarieetiken. Balslev (2010) 
förtydligar att modellen inte ska ses som en rangordning mellan nivåerna utan snarare som ett 
diagram som visar sammanhangen, eller relationerna mellan etiknivåerna. Enligt Balslev 
(2010) tydliggörs på så vis exempelvis att bibliotekarieetiken, till exempel i form av riktlinjer, 
påverkas av biblioteksetiken på det enskilda biblioteket, av arbetsetik i allmänhet och av den 
personliga etiken. Författarna (1994:12f.) menar således att modellen särskiljer olika 
närliggande nivåer som hör samman med bibliotekarieetiken och därmed synliggörs att 
värderingar kan vara hämtade från flera håll:
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Figur 3. Etikbegreppens inbördes förhållande (Balslev & Rosenqvist 1994:13).

Här följer en förklaring till de olika nivåerna i figur 3 (Balslev & Rosenqvist 1994:12ff.):

 ”Allmän etik” – delas med andra medborgare, till exempel allmänetiska principer
 ”Biblioteksetik” – för alla anställda vid bibliotek, till exempel bibliotekslagen och 

UNESCO:s folkbiblioteksmanifest
 ”Arbetsetik” – områdesetik, till exempel för offentligt anställda
 ”Personlig etik” – den enskilde anställdas etik, till exempel egna grundläggande 

värderingar 
 ”Det enskilda bibliotekets etik” – omfattar anställda vid en bestämd arbetsplats, till 

exempel arbetsplatsspecifika policydokument
 ”Bibliotekarieetik” – den särskilda yrkesetiken för bibliotekarier, till exempel 

yrkesetiska riktlinjer

Enligt oss är de presenterade modellerna snarlika varandra eftersom båda modellerna 
tydliggör olika nivåer som hör samman med bibliotekarieetiken. Vi menar att ”[s]amhällets 
etiska normer” i figur 2, kan föras samman med ”[a]llmän etik” i figur 3 eftersom båda 
nivåerna delas av andra medborgare och förespråkas av samhället som helhet. På samma sätt 
kan ”[y]rkesspecifik etisk kod” från figur 2 överensstämma med ”[b]ibliotekarieetik” från 
figur 3 i till exempel formen yrkesetiska riktlinjer. ”Arbetsgivarens etiska kod” i figur 2 kan 
på liknande vis förstås som ”[d]et enskilda bibliotekets etik” i figur 3 i exempelvis formen
som arbetsplatsspecifika policydokument. McMenemys m.fl. (2007) sistnämnda 
påverkansfaktor i form av ”[b]ibliotekariens egna etiska värderingar” från figur 2 samspelar 
slutligen med ”[p]ersonlig etik” hämtat från figur 3, eftersom båda nivåerna omfattar den 
enskilde bibliotekariens egna värderingar. 

Det framgår att McMenemys m.fl. (2007:11) modell inte fångar samtliga nivåer som 
omnämns av Balslev och Rosenqvist (1994:13). För oss är inte en total överensstämmelse det 
väsentliga. Vi menar istället att modellerna tydliggör att det finns olika etiknivåer att studera. 
Modellerna tillför en utgångspunkt och därmed ett angreppssätt för att studera relationen 
mellan allmänetiska och yrkesetiska synsätt och att nivåerna inte nödvändigtvis sammanfaller 
med varandra. 

Allmän etik

Biblioteksetik Arbetsetik Personlig etik

Det enskilda bibliotekets etik

Bibliotekarieetik
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Nivåerna ”[s]amhällets etiska normer” i figur 2 och ”[a]llmän etik” i figur 3 kan ställas mot 
nivåerna ”[y]rkesspecifik etisk kod” i figur 2 och ”[b]ibliotekarieetik” i figur 3. I sådant fall 
antyder modellerna att en situation kan innebära att den yrkesverksammes agerande 
överensstämmer med vad som förväntas av en ”god” och kompetent bibliotekarie. Samma 
handlande behöver dock inte överensstämma med vad som ses som en ”god” medborgares 
agerande. Det ”rätta” agerandet enligt bibliotekariekåren behöver således inte uppfattas som 
korrekt för dem utanför professionen. Vi anser att modellerna kan fungera som mer än 
bakgrundsmaterial för att förstå etiken. Genom att båda modellerna synliggör relationen 
mellan olika etiknivåer anser vi att de kompletterar varandra samtidigt som modellerna ger 
stöd för uppsatsens syfte; att det finns en relation mellan nivåerna att studera. Vi har därför 
valt att utgå från två av de beskrivna nivåerna i modellerna ovan; en allmänetisk nivå och en 
bibliotekarieetisk, eller yrkesetisk, nivå. För att få en spegling av vad modellerna kan handla 
om och för att skapa en förståelse för och en problematisering av nivåerna behövs 
exemplifieringar för respektive aktuell nivå. Exemplifieringen av allmänetik sker i form av 
allmänetiska principer, medan exemplifieringen av yrkesetik sker i form av svenska 
bibliotekarieetiska styrdokument. Modellstrukturerna utgör en utgångspunkt och stöd för de 
utvalda etiknivåerna. Däremot återkommer vi inte till modellernas helhetsstrukturer eftersom 
vi använder oss av exemplifieringarna som analysverktyg. I det följande förklarar vi 
exemplifieringen för respektive nivå. 

4.1. Allmänetiska synsätt i form av allmänetiska principer

Eftersom uppsatsens syfte är att studera relationen mellan allmänetiska och yrkesetiska 
synsätt, krävs det att de teoretiska utgångspunkterna omfattar såväl en allmänetisk nivå som 
en yrkesetisk nivå. Den allmänetiska nivån, som benämns ”Samhällets etiska normer” i figur 
2 och ”Allmän etik” i figur 3 kan enligt oss exemplifieras genom allmänetiska principer. De 
allmänetiska principerna är vedertagna inom etikområdet och omnämns även i 
bibliotekariespecifik litteratur (Froehlich 1997:24f.; Ohlsson 2007:91ff.). Principernas 
utbreddhet beror på att de, enligt Froehlich (1997:25), omfattar de vanligaste etiska normerna 
i den västerländska traditionen, vilket medför ett berättigat skäl att utgå från den här formen 
av principer för att exemplifiera den allmänetiska nivån. Ohlsson (2007:87, 95) menar även 
att de fyra principerna; autonomiprincipen, godhetsprincipen, icke-skadaprincipen och 
rättviseprincipen utgör ett bra stöd för att analysera etiskt problematiska situationer 
där ”jämförbara men oförenliga etiska [intressen] ställs mot varandra och det är möjligt att 
avgöra vilket av dem som väger tyngst”. Ohlsson (2007:95) anser vidare att principerna kan 
godtas av människor med olika grundläggande uppfattningar, vilket ger principerna en bred 
tillämpning som åter igen sammanfaller väl med dominerande värden i samhället som stort 
och därmed med allmänetiska synsätt. Utöver detta återspeglar de fyra principerna de 
kärnvärden vilka överensstämmer med de mänskliga rättigheterna som Frohlich (1997:10, 20)
lyfter fram under avsnittet ”3.3. Bibliotekariens yrkesroll”. De mänskliga rättigheterna är
framtagna för att förespråkas i samhället i stort, vilket medför att de etiska principerna även 
här tycks lämpliga för att exemplifiera allmänetiska synsätt. Nedan beskrivs respektive etisk 
princip:

Autonomiprincipen

Enligt autonomiprincipen bör individer själva ”få bestämma över sitt eget liv, i varje fall om 
det inte går ut över andras självbestämmande och välfärd” (Hermerén 2009:18). Autonomin 
grundar sig i en respekt mot människan. I och med den rättigheten skapas skyldigheten att ta 
ansvar för sina handlingar (Wikander 2001:136). Vad gäller bibliotekarieyrket kan 
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autonomiprincipen förstås som att användaren själv har rätt att bedöma vilken åtgärd som 
medför de bästa konsekvenserna för honom eller henne. Däremot innebär inte betoningen av 
autonomi att individer i varje situation måste ges självbestämmande för att inte uppleva 
integritetskränkning. Integritetskränkning eller brott mot autonomiprincipen uppstår enbart 
om personen i fråga upplever att dennes självbestämmande berövas (Statens medicinsk-etiska 
råd 2008:26).

Godhetsprincipen

Enligt godhetsprincipen bör vi ”göra gott mot andra, förebygga skada och förhindra eller 
eliminera sådant som är skadligt för andra” (Hermerén 2009:18). Vad det innebär att göra gott 
mot andra, kan tolkas på många olika sätt eftersom varje enskild situation är unik (Hermerén 
2009:19f.; Wikander 2001:136). Eftersom godhetsprincipen även innebär att gagna 
människors välbefinnande och motverka skada (Collste 1996:88) är det viktigt att inse att det 
man avsåg med sin handling kan medföra följder som kan upplevas på olika sätt utifrån 
individens förmåga och situationen som sådan (Statens medicinsk-etiska råd 2008:40).

Icke-skadaprincipen

Enligt icke-skadaprincipen har vi ”en plikt att inte orsaka andra människor lidande eller 
åstadkomma skada” (Hermerén 2009:18). Denna princip påminner om godhetsprincipen och 
innebär att vi inte bör skada andra människor eller orsaka lidande (Ekstam 1999:18; Wikander 
2001:135). Begreppet skada i denna princip kan innebära såväl fysisk som psykisk skada 
och/eller lidande (Ohlsson 2007:92). Statens medicinsk-etiska råd (2008:39) förtydligar 
att ”[u]tgångspunkten [för den här principen] är att lidande och smärta är något ont. Kan man 
välja mellan två (eller flera) handlingsalternativ bör man därför välja det alternativ som 
åstadkommer minst skada eller det som medför minst lidande”.

Rättviseprincipen

Enligt rättviseprincipen bör ”lika fall (personer, handlingar, motiv, med mera) […] behandlas 
eller bedömas lika” (Hermerén 2009:18). Vad innebär det egentligen att behandla alla lika? 
Det anges inte i principen i sig utan grundas i den enskilda individens människosyn. Ekstam 
(1999:18) uttrycker att rättvist behandlande således ”innebär att personer som i relevanta 
avseenden är lika ska bedömas och behandlas lika”. Utifrån detta resonemang ”vore [det] 
oetiskt att särbehandla vissa grupper om det inte finns etiskt relevanta skillnader mellan dem” 
(Statens medicinsk-etiska råd 2008:40). Collste (2002:88) förklarar rättviseprincipens 
tolkningsvarianter av lika behandling, varav följande två är aktuella för vår uppsats:

 att fördela lika – vilket vi, utifrån ett bibliotekarieperspektiv, menar kan innebära att 
alla användare ges exakt likadan och lika mycket hjälp oavsett individspecifika eller 
situationsspecifika omständigheter.

 att fördela efter behov – vilket vi, utifrån ett bibliotekarieperspektiv, menar kan 
innebära att bibliotekarien utgår ifrån varje användares specifika behov för att uppnå 
att varje användare ges bästa möjliga hjälp utifrån just sin situation.

Froehlich (1997:25f.) upplyser att de fyra ovan nämnda principerna inte löser etiskt 
problematiska situationer automatiskt. Froehlich menar istället att principerna präglas av 
mångtydighet och motsättningar mellan varandra. Prioriteringen principerna emellan kan vara 



29

olika från individ till individ, men även från situation till situation. De etiska principerna som 
utgångspunkt kan därför leda till olika appliceringar. Froehlich anser att detta är nödvändigt 
eftersom etiska överväganden handlar just om att göra genomtänka beslut utifrån en specifik 
situation. Vi menar att de fyra principerna visar en stor öppenhet i tolkning och tillämpning, 
vilket gör att de utgör lämpliga verktyg för att exemplifiera den allmänetiska nivån i de 
presenterade modellerna. Eftersom principerna också har motsättningar mellan varandra 
öppnar de för ett tydliggörande över vilka etiska värden som kan prioriteras och 
bortprioriteras inom bibliotekarieyrket. Uppsatsens syfte omfattar även en yrkesetisk nivå. 
Därmed bör den yrkesetiska nivån exemplifieras på ett liknande sätt som den allmänetiska 
nivån. Den här exemplifieringen beskrivs i det följande. 

4.2. Yrkesetiska synsätt i svenska bibliotekarieetiska styrdokument

Eftersom uppsatsens syfte är att studera relationen mellan allmänetiska och yrkesetiska 
synsätt, krävs det att de teoretiska utgångspunkterna omfattar såväl en allmänetisk nivå som 
en yrkesetisk nivå. Den yrkesetiska nivån, som benämns ”Yrkesspecifik etisk kod” i figur 2
(McMenemy m.fl. 2007:11) och ”Bibliotekarieetik” i figur 3 (Balslev & Rosenqvist 1994:13) 
kan enligt oss exemplifieras genom bibliotekarieetiska styrdokument i form av yrkesetiska 
riktlinjer för bibliotekarier. Eftersom vår uppsats fokuserar på svenska förhållanden, 
aktualiseras DIK:s Yrkesetiska riktlinjer för bibliotekarier (2000). Riktlinjerna består av 
abstrakta ord som är svåra att tyda, vilket medför ett behov av att föra ett resonemang kring 
vad kärnorden kan innebära. Som komplement till riktlinjerna används Svensk 
Biblioteksförenings rekommendationer för referens- och informationsarbete (2002) eftersom 
de är mer konkreta när det gäller arbetet mot användarna.

I det följande presenterar vi riktlinjerna och rekommendationerna utifrån de punkter som är 
relevanta med grund i uppsatsens avgränsning; bemötandet av användare. I sammanhanget 
har även uppsatsens teman; jämlikt bemötande, användares integritet och bibliotekariens 
yrkesroll, beaktats för att kunna ta ställning till vilka kärnord som är av relevans.

4.2.1. DIK:s Yrkesetiska riktlinjer för bibliotekarier

Nedan följer en sammanställning samt motivering av aktuella punkter ur DIK:s Yrkesetiska 
riktlinjer för bibliotekarier (2000) där våra kursiveringar utgör viktiga kärnord för oss:

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

I den här punkten betonas användarnas behov, vilket har betydelse i uppsatsens samtliga 
teman. Bibliotekarier bemöter användare med olika behov och frågan är hur detta påverkar 
bibliotekariens agerande. Även hög kvalitet omnämns varmed frågan kring vad som är bra 
service uppstår. Hur uppnås hög kvalitet för alla användare? Utgår bibliotekarien då ifrån 
användarnas behov?

 Bibliotekarien skall värna om de demokratiska värdena.

De demokratiska värdena har framför allt sin grund i FN:s deklaration om de mänskliga 
rättigheterna (1948). Vi har valt att luta oss mot artikel 1 i denna, vilken lyder: ”Alla 
människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och 
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samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap”. Ur detta har vi dragit 
slutsatsen att jämlik behandling bör eftersträvas, vilket främst speglas i temat jämlikt 
bemötande. Frågan är hur synen på de demokratiska värdena kommer till uttryck i 
bibliotekariens agerande.

 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.

Detta är en kärnpunkt för samtliga teman. I ett yrke som innefattar möten med människor är 
respekten mot varandra en viktig aspekt. Även omdömesförmåga vid ett sådant möte är 
betydelsefullt, vilket dock kan innebära olika tolkningar beroende på individ och situation. 
Detta kan eventuellt leda till olika agerande från bibliotekariens sida. Opartiskhet och 
jämlikhet handlar om att bemöta människor lika och i förlängningen hur man kan hantera sina 
egna förutfattade meningar. Skyddandet av människors integritet framgår tydligast i temat 
användares integritet. Integriteten gäller för oss främst personliga förhållanden.

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

Att förhålla sig professionell i sin yrkesroll är viktigt i alla sammanhang. Därmed berörs det 
även i samtliga av våra teman, men framför allt i temat bibliotekariens yrkesroll.

4.2.2. Svensk Biblioteksförenings rekommendationer för referens- och 
informationsarbete

Svensk Biblioteksförenings rekommendationer för referens- och informationsarbete (2002) är 
utförligare än de ovan snämnda riktlinjerna när det gäller arbetet gentemot användarna. Något 
som bör uppmärksammas angående rekommendationerna är att de främst hamnar på 
etikettartad nivå, vilket ändå kan ha betydelse för bibliotekarieetiken. Vi menar att det är en 
fördel om exemplifieringen av den yrkesetiska nivån hos modellerna hämtade från 
McMenemy m.fl. (2007) respektive Balslev och Rosenqvist (1994) kan konkretiseras så långt 
som möjligt. Nedan följer en sammanställning av de punkter vi finner relevanta för vårt 
uppsatsämne där kursiveringarna utgör kärnord:

 I referenstjänsten ska bibliotekarien:
o eftersträva att uppnå kvalitet i varje enskilt fall
o behandla alla informationssökare med omdöme och respekt
o i intervjusituationen precisera frågan så långt möjligt med bibehållande av 

respekten för frågarens integritet

Motiveringen kring riktlinjerna ovan gör sig även gällande på dessa punkter. Aspekten att 
precisera frågan med bibehållande av respekten för användarens integritet förs utifrån 
undertemat respekt utifrån informationsfrågans karaktär. I sammanhanget lyfts frågan kring 
huruvida alla frågor betraktas som likvärdiga fram.

 Bibliotekarien bör tänka på att:
o uppmuntra personen att utveckla frågan närmare och fastställa 

informationsbehovets omfattning och karaktär
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Denna punkt tydliggör en aspekt som problematiseras i temat användares integritet. Frågan är 
hur detta ska ske då informationsbehovet är av känslig karaktär.

Utifrån de beskrivna modellerna hämtade från McMenemy m.fl. (2007:11) och Balslev och 
Rosenqvist (1994:13) har vi i vår analys av det empiriska materialet valt att fokusera, dels på 
den allmänetiska och dels på den yrkesetiska nivån, eftersom det är de nivåerna som omfattas 
av uppsatsens syfte. Det empiriska materialet i form av ”Bibliotekariens egna etiska 
värderingar” i figur 2 och ”Personlig etik” i figur 3 blir då ett tillvägagångssätt för att förstå
och problematisera såväl de allmänetiska principerna som de yrkesetiska riktlinjerna och 
rekommendationerna. Utifrån de här teoretiska utgångspunkterna, grundade i de presenterade 
modellerna, blir det möjligt att studera relationen mellan allmänetiska och yrkesetiska synsätt, 
för att på så vis skapa en förståelse för vilka etiska värden som kan prioriteras inom 
bibliotekarieyrket. I analysen har vi valt att precisera den yrkesetiska nivån först i respektive 
delaspekter för att skapa en konkretisering för att förstå tillämpningen av de allmänetiska 
principerna. I vår resultatbeskrivning och analys återkommer vi inte till modellernas 
helhetsstrukturer som presenteras av McMenemy m.fl. (2007:11) och Balslev och Rosenqvist 
(1994:13). Modellerna har istället funktionen att tydliggöra de två utvalda nivåerna som 
utgångspunkt för att studera hur relationerna dem emellan kan se ut.
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5. Metod

I det här avsnittet tar vi upp val av metod samt hur vi har gått tillväga med vår undersökning. 
Vi har i detta avsnitt till största del använt oss av Victoria Wibeck (2000:7) som vid 
författandet av boken Fokusgrupper: Om fokuserade gruppintervjuer som 
undersökningsmetod var verksam vid tema Kommunikation vid Linköpings universitet. 
Wibeck arbetade då med att utveckla fokusgruppsmetoden inom den kvalitativa forskningen 
och har anpassat metoden till en svensk kontext. Ett stort namn inom fokusgruppsforskningen 
är annars David Morgan. Morgans definition av fokusgrupper lyder i en översättning av 
Wibeck (2000:23): ”[f]okusgrupper är en forskningsteknik där data samlas in genom 
gruppinteraktion runt ett ämne som bestämts av forskaren”. Diskussionen i fokusgruppen 
vägleds av en så kallad moderator, vilken presenterar ämnet samt nya infallsvinklar (Wibeck 
2000:9).

5.1. Metodmotivering

Metodvalet är ett avgörande beslut för undersökningen eftersom metoden påverkar vilket 
utfall studien resulterar i. Vid intervjuer, såväl individuella intervjuer som gruppintervjuer, 
ges respondenterna möjlighet att uttrycka sig genom sina egna ord, men det finns vissa 
skillnader mellan de båda formerna. Vid en individuell intervju finns möjligheten att gå in på 
djupet hos varje enskild individ samt att jämföra skillnader mellan dem. Intervjuaren får här 
en mer styrande roll, vilket kan vara passande då forskaren vet exakt vad hon eller han är ute 
efter. Gruppintervjuer å andra sidan möjliggör gruppdynamik (Wibeck 2000:39), varvid 
professor Steinar Kvale (1997:97) anser att detta kan öppna för ”spontana och känsloladdade 
uttalanden”. Gruppdynamiken innebär även att respondenterna tar ställning till de andras 
synpunkter och argument (Wibeck 2000:40; Bryman 2002:326f.). Den här typen av 
argumentation kan därför medföra djupare reflektion kring det aktuella ämnet (Bryman 
2002:327, 337). Utöver detta har även forskaren en fördel av gruppdynamiken eftersom 
forskaren inte alltid är medveten om alla tänkbara aspekter av ämnesområdet (Wibeck 
2000:41). Den form av fokusgruppsintervju vi har tillämpat innebär att ”gruppmedlemmarna 
får diskutera med varandra och tillåts introducera nya ämnen, men där moderatorn ändå har 
beredskap att gå in och styra upp diskussionen om gruppen alldeles kommer ifrån ämnet” 
(Wibeck 2000:46). Fokusgrupp som intervjuform lämpar sig för att undersöka på vilket sätt 
människor säger sig handla och vilka skäl de anger som grund för sitt handlande (Wibeck 
2000:40); det rör sig alltså om vilka värderingar respondenterna uppvisar (Wibeck 2000:10). 
Detta överensstämmer väl med vår studie eftersom vi är intresserade av att problematisera 
relationen mellan allmänetiska och yrkesetiska synsätt, för att på så vis få en förståelse för 
vilka etiska värden som kan prioriteras inom bibliotekarieyrket. För att tydligt få inblick i 
vilka etiska värden som kan prioriteras och bortprioriteras menar vi att den nämnda
gruppdynamiken är ett centralt verktyg. Genom gruppdynamiken uppnås en diskussion där 
respondenterna tillsammans synar sina argument och ställningstaganden. Dock bör 
medvetenhet infinnas om att utsagor och faktiskt handlande inte alltid stämmer överens 
(Wibeck 2000:40f.).

Utöver ovannämnda argument till valet av fokusgrupper som metod har vi även tagit hänsyn 
till redan befintliga undersökningar inom ämnet bibliotekarieetik. Balslevs och Rosenqvists 
(1994) undersökning baserades på enkäter bland bibliotekarier i hela Norden. I den av 
författarna redovisade kritiken framkom att respondenterna inte kände att de fick möjlighet att 
utveckla sina svar så mycket som de hade önskat. Detta är något som vi tagit fasta på och 
därför har vi valt en metodform där stort inflytande ges åt respondenterna. I Byströms och 
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Larssons (1997) magisteruppsats användes individuella kvalitativa intervjuer. Många av 
respondenterna upplevde att författarna var ute efter att testa deras etikkunskaper, vilket skulle 
kunna ha en hämmande effekt på resultatet. Björklunds och Darheds (2008) magisteruppsats 
kan enligt oss ses som en fortsättning av Byströms och Larssons studie, då även de använde 
individuella intervjuer. Eftersom de ovan nämnda magisteruppsatserna är de senaste 
tillskotten som delvis fokuserar på mötet med användare, känner vi ett behov av att tillföra ett 
nytt angreppssätt. Utifrån det sammantagna resonemanget kring fokusgruppsmetodens 
lämplighet för uppsatsens syfte samt med andra studier i beaktande anser vi att 
fokusgruppsmetoden utgör ett välgrundat val.

5.2. Urval

Wibeck (2000:48) anger att ett minimumantal på tre grupper är givande för en 
fokusgruppsstudie. För att vår studie ska ge ett gott empiriskt underlag, vilket medför att 
mönster kan urskiljas, använder vi oss av fyra grupper. Antalet grupper grundar sig även på 
att insamlandet av empiri har skett på två olika sätt, då hälften av grupperna tilldelades ett 
stimulusmaterial6.

Vad gäller gruppens storlek hänvisar Wibeck (2000:49f.) till Dunbar som menar att fyra 
personer är ett maxantal för att alla ska kunna kommunicera och behålla varandras 
uppmärksamhet. I en mindre grupp kan medlemmarna inspirera varandra och möjligheten att 
känna samhörighet med de andra är större. Professor Alan Bryman (2002:330) anger att 
Morgan menar att mindre grupper är att föredra i de fall gruppmedlemmarna antas ha mycket 
att säga om undersökningens frågor. Utifrån det sammanlagda resonemanget anser vi att 
mindre grupper bäst tjänar uppsatsens syfte.

Vi har utgått från homogena grupper, det vill säga grupper som består av personer som i olika 
avseenden liknar varandra, till exempel vad gäller erfarenheter, utbildning och yrke (Wibeck 
2000:28, 51). I vårt fall har samtliga respondenter varit utbildade bibliotekarier verksamma 
vid folkbibliotek. Homogena grupper öppnar möjligheterna för intimitet och samförstånd, 
vilket ger förutsättningar för en mer öppen kommunikation (Wibeck 2000:51). I urvalet av 
respondenter var inte kommunstorleken en avgörande faktor utan vi sökte upp folkbibliotek 
där personalgruppen var tillräckligt stor att avvara cirka fyra bibliotekarier vid ett och samma 
tillfälle. I två av våra fyra fokusgrupper arbetar alla respondenter vid respektive kommuns 
huvudbibliotek. I den tredje fokusgruppen arbetar alla respondenter vid kommunens 
huvudbibliotek. En av respondenterna i den tredje gruppen tjänstgör även vid ett av 
kommunens filialbibliotek. I den sista fokusgruppen arbetar två av fyra respondenter vid 
kommunens huvudbibliotek. De övriga två arbetar vid ett av kommunens filialbibliotek. 
Respondenterna i den här fokusgruppen känner dock varandra, eftersom de ingår i samma 
biblioteksorganisation. Oberoende av, om respondenterna arbetar vid huvudbibliotek eller vid 
filialbibliotek, är alla vana vid dagligt arbete vid informationsdisk.

Våra respondentgrupper är även så kallade redan existerande grupper, som utgörs av personer 
som redan känner varandra, i vårt fall rör det sig om kollegor. Under fokusgruppsintervjun 
kan på så vis samtalet underlättas eftersom deltagarna känner varandra (Bryman 2002:333; 
Wibeck 2000:52). En nackdel är å andra sidan att den befintliga gemenskapen kan leda till att 
deltagarna går in i sina vanliga roller, vilket kan leda till att vissa aspekter av det diskuterade 
ämnet kan ses som självklara eller inte socialt accepterade och förs därmed inte fram. Dock 

                                               
6 Se bilaga 6.
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kan denna nackdel till viss del undvikas genom att moderatorn introducerar viktiga 
ämnesaspekter. Wibeck (2000:53) drar även slutsatsen att gruppmedlemmarna kommer att 
påverka varandra oavsett om de känner varandra eller inte, vilket gör det giltigt att använda 
redan existerande grupper.

Wibeck (2000:68) listar ett antal strategier för rekrytering hämtade från Morgan. Den 
rekryteringsmetod vi har använt är kontaktpersoner. Detta innebär att vi har kontaktat 
bibliotekschefer som, med hjälp av ett informationsbrev7, har ombetts att tillfråga sin personal 
om intresse att medverka har infunnits.

5.3. Fallmotivering

Valet att presentera etiskt problematiska situationer för fokusgrupperna är grundat på att 
flertalet författare (Balslev & Rosenqvist 1994; Hauptman 1988; McMenemy m.fl. 2007;
Ohlsson 2007; White 1992; Zipkowitz 1996) menar att detta tillvägagångssätt är en lämplig 
metod för att få förståelse för bibliotekarieetiska styrdokuments egentliga innebörd samt 
förståelse för relationerna mellan allmänetiska synsätt och yrkesetiska synsätt. Vid 
utformandet av fallen har vi inspirerats av Brymans (2002:168ff.) beskrivning av 
vinjettfrågor, vilka lämpar sig då forskningsobjektet utgörs av värderingar såsom i vår 
uppsats. Vinjettfrågorna formas till situationer vilka respondenterna får sätta sig in i och 
utifrån det berätta hur de själva skulle agera. Eftersom vår önskan var att utgå ifrån fall som är 
problematiska utifrån ett etiskt perspektiv och därmed kan skapa inlevelse och igenkänning
hos flera bibliotekarier har vi valt att inspireras och använda oss av fall som är förankrade i 
bibliotekarieetisk litteratur8. De fall9 som valdes ut tar fasta på etiska angelägenheter som 
överensstämmer med uppsatsens teman; jämlikt bemötande, användares integritet samt 
bibliotekariens yrkesroll. Dessa teman är, som nämnts, ursprungligen hämtade från relevanta 
aspekter från bibliotekarieetiska styrdokument och huvudinriktningen bemötande.

5.4. Stimulusmaterial

Stimulusmaterialet10 vi komponerat består av en modell för handlingsbeslut samt en matris. 
Modellen är baserad på två andra modeller; den s.k. aktörs- eller intressentmodellen hämtad 
från Göran Hermerén i Etik och socialtjänst (2009) samt en beslutsmodell återgiven av Göran 
Collste i Inledning till etiken (2002). Ur dessa två modeller har vi tagit de steg vi anser är 
viktiga att gå igenom innan ett handlingsbeslut kan tas. De olika stegen är att identifiera de 
inblandande, se över handlingsalternativen och vilka konsekvenser de olika 
handlingsalternativen genererar. Därefter bör man eventuellt fundera på vilken typ av 
handling det rör sig om, exempelvis regelbrott. Det sista steget innan handlingsbeslut tas är att 
värdera de olika alternativens och de etiska principernas konsekvenser.

Avsikten med stimulusmaterialet är att främja diskussionen i grupperna (Wibeck 2000:66), 
samt att utgöra stöd för att strukturera situationerna som omnämns i fallen. Genom 
stimulusmaterialet är vår avsikt även att få en insikt i hur respondenterna resonerar kring 
allmänetiska principer, samt om resonemang bakom de etiska principerna även förekommer i 

                                               
7 Se bilaga 4.
8 Fallen är förankrade i följande litteratur: Balslev & Rosenqvist (1994:78), Björklund & Darhed (2008:46f.), 
Froehlich (1997:69f.), McMenemy m.fl. (2007:56f.), White (1992:110f.), Zipkowitz (1996:42).
9 För att se fallen i sin helhet se bilaga 5.
10 Se bilaga 6.
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grupperna som inte fick analysmodellen tilldelade sig. Stimulusmaterialet ger även 
respondenterna en förståelse för de etiska principerna inför själva fokusgruppsdiskussionen.

5.5. Genomförande

Vid genomförandet av fokusgruppsintervjuerna tilldelades två grupper ovan nämnda 
stimulusmaterial i förväg. De övriga två grupperna fick enbart fallen utdelade på plats. Fallen 
fokuserar relevanta aspekter ur bibliotekarieetiska styrdokument vad gäller temana jämlikt 
bemötande, användares integritet och bibliotekariens yrkesroll. Genom det här angreppssättet 
synliggörs yrkesetiska synsätt. Genom diskussioner kring allmänetiska värden i form av 
allmänetiska principer synliggörs även allmänetiska synsätt. På så vis kan relationen mellan 
allmänetiska och yrkesetiska synsätt studeras för att skapa en förståelse för vilka etiska värden 
som prioriteras inom bibliotekarieyrket, vilket är uppsatsens syfte.

Vid presentation av fallen höll vi oss till samma upplägg i alla fyra fokusgrupper. Vi delade ut 
ett fall i taget och läste upp dem högt för respondenterna, för att försäkra oss om att alla tagit 
del av dem. Anledningen till att vi delade ut fallen på plats var att vi ville undvika att 
respondenterna hade diskuterat fallen med sina kollegor i förväg, samt att vi ville fånga 
respondenternas spontana reaktioner. Efter uppläsning av respektive fall lät vi respondenterna 
diskutera fritt kring temat, och där det behövdes ställde vi följfrågor eller stoppade
diskussionen om vi ansåg att respondenterna kom in på aspekter som inte stämmer överens 
med uppsatsen syfte att studera relationen mellan allmänetiska och yrkesetiska synsätt, för att 
på så vis skapa en förståelse för vilka etiska värden som prioriteras inom bibliotekarieyrket 
vad gäller bemötandeaspekten gentemot biblioteksanvändare. Samtliga fokusgruppsintervjuer 
spelades in på digital diktafon och transkriberades därefter ordagrant. Samtliga respondenter 
gav sitt medgivande till att bli inspelade, samt försäkrades om att inspelningarna endast 
används för denna uppsats och endast hörs av oss.

5.6. Analys

I analys av fokusgruppsmaterial kan såväl innehåll som samspel mellan gruppmedlemmarna 
utgöra intressanta perspektiv (Wibeck 2000:7). I och med att vårt uppsatsämne fokuserar 
respondenternas etiska värderingar har vi valt att genomföra en innehållsanalys. Eftersom vår 
metod genererade ett stort empiriskt material valde vi att vid analysen använda oss av vad 
Kvale (1997:174) kallar meningskoncentrering utifrån transkriptionerna. 
Meningskoncentrering innebär att respondenternas uttalanden görs mer kortfattade och delas 
in i olika teman, vilket skapar en överblick över materialet. För att få fram aktuella teman har 
DIK:s Yrkesetiska riktlinjer för bibliotekarier (2000), Svensk Biblioteksförenings 
rekommendationer för referens- och informationsarbete (2002) samt bibliotekarieetisk 
litteratur fungerat som stöd. Utefter dessa teman och uppkommande underteman har de fyra 
fokusgruppernas uttalanden infogats och på så vis har mönster uppenbarats. I vår analys 
redovisas först relevanta punkter ur ovan nämnda riktlinjerna och rekommendationerna, där 
viktiga kärnord utgör grund för analysen. Anledningen till att resonemanget först förs utifrån 
styrdokumenten är dels att uppsatsen teman bygger på dessa, dels att den konkreta nivån 
måste redogöras före det abstrakta resonemanget, vilket bottnar i allmänetiska principer.
Genom den här sammanföringen blir det möjligt att bemöta uppsatsens syfte att studera
relationen mellan allmänetiska och yrkesetiska synsätt, för att på så vis skapa en förståelse för 
vilka etiska värden som prioriteras inom bibliotekarieyrket.
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5.7. Forskningsetiska hänsynstaganden

Vid akademisk forskning finns en rad etiska hänsynstaganden som bör ses över. Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet (1999:1) har formulerat fyra huvudkrav för forskning 
som bedrivs inom dessa discipliner; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska 
informera berörda parter om syftet med forskningen, medan samtyckeskravet innebär att 
deltagarna har rätt att bestämma över sin medverkan samt om de vill avbryta sin medverkan. 
Med kravet på konfidentialitet menas att uppgifter som respondenterna lämnar ut om sig 
själva ska avidentifieras. Detta uppnåddes genom att respondenterna och deras arbetsplatser 
tilldelades fiktiva namn i uppsatsen. Det sista och fjärde kravet, nyttjandekravet, innebär att 
den insamlade datan endast får användas i forskningssyfte. Vårt empiriska material har endast 
använts som uppsatsunderlag. Samtliga etiska hänsynstaganden omnämndes i 
informationsbrevet som skickades ut till såväl bibliotekscheferna som respondenterna. Vid 
inledningen av fokusgruppsintervjuerna informerades respondenterna återigen, då vi ville 
försäkra oss om att alla fått ta del av de förutsättningar som gällde.

I detta kapitel har vi redogjort för vårt val av metod; fokusgrupper. Detta har vi gjort genom 
att beskriva bland annat förfarande vid urval av respondenter och genomförande av metod. 
Vad gäller urvalet av respondenterna har vi tagit fasta på aspekter som antal grupper och 
gruppstorlek; då vi använder oss av fyra grupper med tre till fyra respondenter i varje grupp, 
samt vilken typ av grupp vi sökte efter; homogena grupper där respondenterna känner 
varandra sedan innan. Utöver urval och genomförande av metod nämner och motiverar vi 
även de fall som presenteras i fokusgrupperna. Vi kommer fram till att de utvalda fallen 
lämpar sig för uppsatsen avgränsning genom temana jämlikt bemötande, användares integritet 
och bibliotekariens yrkesroll. I nästa kapitel beskriver vi resultatet och analysen av vårt 
empiriska material.
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6. Resultatbeskrivning och analys

I det följande beskrivs resultatet av våra fokusgruppsintervjuer med analys i anslutning till 
respektive tema och delaspekt. Genom utgångspunkten i McMenemys m.fl. (2007:11) och 
Balslevs och Rosenqvists (1994:13) modeller, som beskriver olika etiska nivåer, har vi valt att 
studera relationen mellan den allmänetiska och den yrkesetiska nivån. Genom den här 
sammanföringen skapas en förståelse för vilka etiska värden som prioriteras inom 
bibliotekarieyrket. 

Vi har valt att presentera och precisera den yrkesetiska nivån före den allmänetiska nivån vid 
respektive delaspekt för att skapa en konkretisering för att förstå tillämpningen av de 
allmänetiska principerna. Det medför att vi för att bemöta syftet, har valt att låta den andra 
frågeställningen ”Hur kan bibliotekarieetiska styrdokument förstås utifrån ett 
folkbibliotekarieperspektiv?” inleda och forma upplägget. Utifrån detta har tre övergripande 
teman som grundas i DIK:s Yrkesetiska riktlinjer för bibliotekarier (2000)11 och Svensk 
Biblioteksförenings rekommendationer för referens- och informationsarbete (2002)12 utgjort 
strukturen i kapitlet. Dessa övergripande teman är: jämlikt bemötande, användares integritet 
och bibliotekariens yrkesroll. Vi har valt att citera de punkter i riktlinjerna och 
rekommendationerna som berör varje tema samt kursiverat centrala ord. Därefter följer det 
empiriska resonemang som har framkommit kring de aktuella temaområdena. Eftersom varje 
övergripande tema omfattar flera aspekter, har vi även valt att dela in huvudtemana i 
underteman. Det empiriska materialet och analysen utifrån det handlar även ur ett 
helhetsperspektiv om vad respondenterna ser som ett optimalt agerande av bibliotekarien. 
Resultatbeskrivningen och analysen kan därför sägas utgöra vad respondenterna betraktar som 
professionalitet, vilket hör nära samman temat bibliotekariens yrkesroll. 

Uppsatsens syfte omfattar även allmänetiska synsätt, vilket medför att analysen utifrån ett 
yrkesetiskt synsätt förklaras och avrundas vid respektive delaspekt genom allmänetiska 
synsätt. Det sker genom att allmänetiska resonemang förs in i varje tema med hjälp av de 
allmänetiska principerna13. Genom det här tillvägagångssättet bemöts frågeställningen ”Hur 
kan allmänetiska principer förstås utifrån ett folkbibliotekarieperspektiv?”. Eftersom de fyra 
etiska principerna bygger på ett sammantaget resonemang från de utvalda källorna väljer vi att 
av läsvänlighetsskäl nämna samtliga källor som utgör utgångspunkt för respektive etisk 
princip här. Autonomiprincipen som begrepp är hämtat från Hermerén (2009:18), Statens 
medicinsk-etiska råd (2008:26) samt Wikander (2001:136). Analysen kring godhetsprincipen 
tar sin utgångspunkt i Collste (1996:88), Ekstam (1999:19) Hermerén (2009:18ff.), Statens 
medicinsk-etiska råd (2008:40) samt Wikander (2001:136). Resonemangen bakom icke-
skadaprincipen är hämtat från Ekstam (1999:18), Hermerén (2009:18), Ohlsson (2007:92), 
Statens medicinsk-etiska råd (2008:39) samt Wikander (2001:135). Rättviseprincipen som 
begrepp grundar sig i Collste (2002:88), Ekstam (1999:18), Hermerén (2009:18, 20) samt 
Statens medicinsk-etiska råd (2008:40). Genom sammanföringen av både allmänetiska och 
yrkesetiska synsätt bemöter vi även frågeställningen ”På vilket sätt kan bibliotekarieetiska 
styrdokument problematiseras i relation till allmänetiska principer?”.

                                               
11 DIK:s yrkesetiska riktlinjer för bibliotekarier benämns i analysen som ’riktlinjer’ eller ’riktlinjerna’ av 
läsvänlighetsskäl.
12 Svensk Biblioteksförenings rekommendationer för referens- och informationsarbete benämns i analysen 
som ’rekommendationer’ eller ’rekommendationerna’ av läsvänlighetsskäl.
13 Allmänetiska principer benämns i analysen ’etiska principer’ eller ’de etiska principerna’ av läsvänlighetsskäl.
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Utgångspunkterna för exemplifieringarna av allmänetiska synsätt och yrkesetiska synsätt är, 
som framgått, hämtade hos och stöds genom resonemangen hos McMenemy m.fl. (2007:11) 
och Balslev och Rosenqvist (1994:13). Genom upplägget har vi för avsikt att studera 
relationen mellan allmänetiska och yrkesetiska synsätt. För att kunna uppfylla syftet beskriver 
vi hur bibliotekarieetiska styrdokument och allmänetiska principer kan förstås och 
problematiseras i relation till varandra.

Det empiriska materialet bygger på fyra fokusgruppsintervjuer. Respondenterna har i 
resultatbeskrivningen och analysen anonymiserats genom att arbetsplats och respondenterna 
har tilldelats fiktiva namn. Grupp A och B tilldelades inget stimulusmaterial, medan grupp C 
och D fick stimulusmaterial som ett hjälpmedel för sina diskussioner.

Bibliotek A Bibliotek B
Agneta (Kvinna, 54 år) Barbro (Kvinna, 54 år)
Amanda (Kvinna, 43 år) Beatrice (Kvinna, 43 år)
Anders (Man, 35 år) Britt (Kvinna, 50 år)

Bibliotek C Bibliotek D
Carina (Kvinna, 59 år) Daniella (Kvinna, 40 år) 
Carlos (Man, 59 år) Denise (Kvinna, 43 år)
Christoffer (Man, 32 år) Diana (Kvinna, 46 år)

Doris (Kvinna, 59 år)

Vi vill tydliggöra att det empiriska materialet bygger på relativt fria diskussioner, vilket 
medför att varje respondentgrupp inte uppmärksammar eller fördjupar samtliga aspekter 
likadant. Detta medför att det vid somliga aspekter inte redovisas resonemang ifrån samtliga 
grupper.

6.1. Jämlikt bemötande

Resonemanget kring jämlikt bemötande bygger inledningsvis på generella resonemang som 
stödjer ett jämlikt bemötande och hur det jämlika bemötandet kan ställas mot det personliga 
omdömet. Temat jämlikt bemötande har byggts upp kring flera underrubriker för att 
tydliggöra och fördjupa olika aspekter; opartiskt bemötande, personligt omdöme, 
förhållningssätt till regler, användares beteende och intryck samt användares behov och 
förutsättningar bland annat utifrån olika användarkategorier. Slutligen tas informationsfrågans 
karaktär upp som också utgör en aspekt av temat jämlikt bemötande.

6.1.1. Opartiskt bemötande kontra det personliga omdömet 

I det här avsnittet förs inledningsvis ett generellt resonemang som stödjer ett oproblematiserat 
förhållningssätt gentemot jämlikt bemötande. I sammanhanget är följande punkter aktuella 
hos riktlinjerna och rekommendationerna:

 Bibliotekarien skall bemöta sina användare med respekt och omdöme, opartiskt och 
jämlikt. (DIK 2000)

 Bibliotekarien skall värna om de demokratiska värdena. (DIK 2000)
 I referenstjänsten ska bibliotekarien:

o eftersträva att uppnå kvalitet i varje enskilt fall. (Svensk Biblioteksförening 
2002)
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Riktlinjernas och rekommendationernas betoning av opartiskhet, jämlikhet, demokratiska 
värden och kvalitet i varje möte kan enligt oss sammanfattas som eftersträvandet av jämlikt 
bemötande. Betoningen av ett jämlikt bemötande återkommer som en utgångspunkt vid 
samtliga bibliotek. På bibliotek C konkluderar exempelvis Christoffer att ”det är ju själva 
utgångspunkten hela tiden […] att man försöker behandla alla likadant”. Även vid bibliotek D 
framgår det tydligt att jämlikt bemötande uppfattas som en viktig grund inom 
bibliotekarierollen genom att bland annat Denise menar att ”det ligger så djupt i det här att det 
ska vara lika och att man ska göra sitt bästa för alla och det […] får inte ha betydelse vem det 
är”. 

Enligt oss utgör ett opartiskt bemötande ett närliggande begrepp till ett jämlikt bemötande. 
Att bibliotekarien ska bemöta sina användare opartiskt uppfattar vi som att bibliotekarien 
försöker hålla sig neutral och därmed försöker att inte agera utifrån sina förutfattade 
meningar. Denna inställning till opartiskhet visar sig inte enbart i riktlinjerna utan även bland
flertalet respondentgrupper. På bibliotek A, C och D lyfts risken med att bibliotekarien gör sig 
egna bedömningar av användaren fram och vikten av att istället bemöta alla användare jämlikt 
betonas. Tydligast synliggörs detta på bibliotek A där Agneta uttryckte sig på följande 
sätt: ”fördomar får man inte ha om olika människor”. Agneta menade att förutfattade 
meningar kan vara missledande till exempel att ingen äldre användare vill utbildas till 
självhjälp. På bibliotek A menar respondenterna istället att bibliotekarien bör akta sig för att 
bedöma användarens egen förmåga, intresse eller syftet med informationsfrågan vid 
referensintervjun.

Betoningen av ett jämlikt och opartiskt agerande, där inte förutfattade meningar, vägs in 
stödjer framförallt rättviseprincipen och eventuellt även icke-skadaprincipen, eftersom 
respondenterna inte vill projicera sina förutfattade meningar på användare de möter. 
Eventuellt aktualiseras även autonomiprincipen, eftersom bibliotekarien undviker att styras av 
sin förutfattade mening, vilket främjar självbestämmandet hos användaren. Stödjandet av 
autonomiprincipen framkommer tydligast genom respondenterna på bibliotek A där Amanda 
betonar en neutral roll vid mötet av olika värderingsgrunder, vilket medför att Amanda lyfter 
fram respekten mot användarnas autonomi. 

Opartiskhet visar sig dock vara ett mångfacetterat begrepp som delvis är problematiskt att 
leva upp till. På samma gång som respondenterna förespråkar ett opartiskt och jämlikt 
bemötande, kan opartiskhet kollidera med bibliotekariens egna bedömningar14 av exempelvis 
användares behov. Utifrån det resonemanget blir följande punkter ur riktlinjerna och 
rekommendationerna aktuella:

 Bibliotekarien skall bemöta sina användare med respekt och omdöme, opartiskt och 
jämlikt. (DIK 2000)

 I referenstjänsten ska bibliotekarien:
o behandla alla informationssökare med omdöme och respekt (Svensk 

Biblioteksförening 2002)

Ordet opartiskt kan, som nämnts, tolkas som att bibliotekarien bör hålla sig neutral i mötet 
med användare. Frågan är om det egna omdömet och opartiskheten kan motsätta sig varandra, 
vilket inledningsvis ska diskuteras utifrån förhållningssätt till uppsatta regler. Resonemanget 
                                               
14 Som framkommit förespråkar bibliotek A, C och D ett opartiskt bemötande. Trots detta försvåras 
förespråkandet av att undvika egna bedömningar av bibliotekets användare i fallet med en potentiellt 
misshandlad kvinna, vilket diskuteras utförligare under avsnittet ”6.2. Användares integritet”.
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fördjupas sedan vidare utifrån användares beteende och intryck, användares behov och 
förutsättningar samt användarkategorier.

Biblioteksregler har som avsikt att upprätthålla ett jämlikt bemötande gentemot alla 
biblioteksanvändare. Uppsatta regler kan däremot inte omfatta alla tänkbara situationer, 
vilket kan kräva av bibliotekarien att utgå från det egna omdömet. Respondenterna på 
bibliotek A anser att det är väldigt viktigt att hålla sig till uppsatta regler, då det annars enligt 
Agneta kan leda till ett inkonsekvent handlande mot olika användare. Den här inställningen 
medför att rättviseprincipen betonas starkt. Agneta menar också att brott mot regler kan 
medföra att kollegors agerande skiljer sig åt. Vad gäller åldersgränser för filmutlåning håller 
Anders med Agneta och menar att ”man [måste] ju hålla på [regeln] för alla 13-åringar […], 
lånar man ut det till en [får] man […] motivera för andra som [inte] har åldern inne att dom 
inte får låna […], det går ju inte heller”. Respondenterna vid bibliotek A uppmärksammar 
dock att följandet av regler kan innebära att användarens autonomi hindras, vilket medför ett 
brott mot autonomiprincipen. Agneta menar att det finns en individualistisk tendens i 
samhället där människor vill bestämma själva, men att detta inte fungerar i realiteten då det 
sker på bekostnad av andra människor. En prioritering av autonomiprincipen skulle enligt 
respondenterna ske på bekostnad av andra användare, vilket för respondenterna medför att 
autonomiprincipen inte kan vara vägledande. 

Trots betoningen av följandet av uppsatta regler nämner Agneta att det finns omständigheter 
där hon anser att det är motiverat att bryta mot regler. Vid sådana tillfällen är det istället det 
egna omdömet som är vägledande. Det här förhållningssättet kan tolkas som att 
godhetsprincipen gentemot den enskilde användaren i sådana fall framhävs mer än 
rättviseprincipen.

Även respondenterna vid bibliotek B är inledningsvis överens om att bibliotekets regler ska 
följas. Britt menar att man har accepterat bibliotekets regler när man har valt att arbeta där. 
Beatrice ifrågasätter dock vissa regler eftersom en del regler kan vara ”fyrkantiga”. Beatrice 
menar också att det ”beror lite grann på omständigheterna” om hon håller sig till reglerna eller 
inte. Beatrice tydliggör att det kan finnas ”två sorter[s] bibliotekarier, […] en sort som tar 
ansvaret och en annan sort som följer reglerna för dom vill inte ta […] personligt ansvar”. 
Respondenterna anser sig tillhöra den förstnämnda sorten trots att resonemanget vid bibliotek 
B tydligt präglas av en motsättning; å ena sidan förespråkas rättviseprincipen utifrån samma 
resonemang som hos övriga grupper, å andra sidan menar respondenterna att 
omständigheterna och bibliotekariens eget omdöme bör vara vägledande. Respondenternas 
ställningstagande kan tolkas som ett stödjande av autonomiprincipen gentemot bibliotekarien. 
Med utgångspunkt i detta kan såväl godhetsprincipen gentemot användaren följas som brytas 
utifrån situationen som sådan; antingen gynnas användaren eller inte.

Respondenterna på bibliotek C ser regler på liknande sätt som respondenterna på bibliotek A. 
Carina menar att ”på en stor institution […] måste man […] behandla alla jämlikt, [d]å är det 
bra att ha regler att luta sig mot”. Christoffer menar att man måste ”[behandla] alla fall 
likadant” samt ”att om man inte följer sina uppsatta regler så ställer man till med bekymmer 
för sig själv”. Det här resonemanget stämmer väl in på rättviseprincipen. I likhet med 
respondenterna på bibliotek A och B, menar Christoffer dock att regelbrott kan vara befogade. 
Regelbrott motiverar han genom att ”som alltid när man […] hjälper låntagare lite extra [får 
man] en väldigt positiv respons, man får väldigt glada och nöjda biblioteksbesökare, och 
ibland kan det vara värt [det]”. Två av respondenterna menar utifrån detta att undantag i vissa 
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fall kan göras, vilket då innebär att bibliotekarien vill göra det bästa för varje användare. Vid 
ett sådant agerande aktualiseras istället godhetsprincipen.

Regelbrotten innebär att bibliotekariens eget omdöme ges utrymme. Carlos håller däremot 
hårdare på regler. Vid exempelvis utlån av film till en minderårig användare, menar Carlos, 
att det alltid är bibliotekets regler och rutiner som bör prioriteras framför det egna omdömet. 
Den här respondenten uppvisar således ett mer konsekvent stödjande av rättviseprincipen 
gentemot alla användare. 

Respondenterna på bibliotek D är de som har den mest konsekventa inställningen till att hålla 
sig till uppsatta regler, vilket överensstämmer med rättviseprincipen. Handlandet kan också 
upplevas som ett brott mot godhetsprincipen eftersom användaren exempelvis kan nekas låna 
ett efterfrågat material. Doris menar att regler ska respekteras och får medhåll av Denise i att 
man inte ska ifrågasätta regler då man är ”drillad” till vad det är som gäller. Respondenterna i 
grupp D visar dock en medvetenhet att de då bortprioriterar användarens självbestämmande; 
autonomiprincipen, vilket överensstämmer med resonemanget hos grupp A. Respondenterna 
menar i sammanhanget att regeln inte kan frångås även om man tycker synd om den som 
nekas utlån. Respondenterna menar att ”vi gör ju inte om våra regler för att [användaren] är 
upprörd” (Doris).

Respondenternas förhållningssätt till regler sammanfaller spontant till stor del med deras 
resonemang kring hur jämlikt bemötande kan upprätthållas. Av det sammantagna 
resonemanget framgår att uppsatta regler, som är till för att underlätta efterlevandet av 
rättviseprincipen, kan åsidosättas i situationer där respondenterna upplever att det utifrån 
deras eget omdöme är berättigat att frångå regler, vilket framför allt framhäver 
godhetsprincipen. Det visar sig att den enda respondentgruppen som säger sig alltid följa 
reglerna och på så vis uppnå ett jämlikt och opartiskt bemötande är den vid bibliotek D. Vid 
övriga bibliotek, bortsett från en respondent vid bibliotek C, anges att det kan vara berättigat 
att frångå uppsatta regler. Frångåendet från regler innebär att bibliotekarien utgår från sitt eget 
omdöme framför det opartiska bemötandet.

6.1.2. Användares beteende och intryck 

Bibliotekariens bedömningar av användares beteende och intryck är en annan faktor som kan 
kollidera med ett opartiskt bemötande. Här följer därför en fördjupad problematisering utifrån 
den här aspekten kring begreppen opartiskt och jämlikt bemötande. På bibliotek A lyfter 
Agneta fram att bibliotekarien kan ha förutfattade meningar som grundas i användarens yttre. 
Agneta menar dock att samtalet avgör hur själva agerandet blir. I sammanhanget omnämns 
kroppsspråket som en toningivande påverkansfaktor.

Även på bibliotek B påtalas vikten av vad som sker i mötet mellan bibliotekarien och 
användaren när Britt säger att ”samma person kan ju väcka upp olika saker hos oss […] och 
det är ju därför det är bra att vi är några stycken”. Vid bibliotek B sammanförs flera faktorer 
för att berättiga undantag från uppsatta regler. Beatrice menar att användaren, dennes 
informationsbehov samt syftet bakom detta kan påverka bibliotekariens agerande. Som grund 
för frångående av regeln mot lån utan lånekort angav Beatrice ett exempel där en pojkes 
efterfråga bedömdes som seriös då han sökte efter en bok av författaren Elin Wägner. Pojken 
var välkammad, 16-17 år och kunde uppge sitt personnummer. Även Barbro och Britt medger 
att de har frångått regler i liknande situationer. Beatrice medger att hon inte hade agerat 
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likadant om frågan hade kommit från en ”annan sorts kille” som efterfrågade nazistiska 
symboler. Uttalandet antyder att det således handlar om bedömning utifrån användarens yttre.

Användares yttre visar sig dock inte hålla som argument, istället menar Beatrice att det 
intryck som användaren ger samt användarens beteende skulle kunna påverka huruvida hon 
låter personen låna eller inte. Beatrice ger tydligast uttryck för hur användares beteende kan 
påverka bibliotekarien genom problematiken att hantera otrevliga användare. Beatrice menar 
att det är svårt att behålla sig professionell i sådana lägen. Beatrice och Barbro betonar trots 
det att användarna ska bli bemötta seriöst även om de är hur otrevliga som helst. 
Diskussionen antyder att det kan vara svårt att efterleva ett gott bemötande gentemot 
otrevliga användare.

Även på bibliotek C lyfts beteendet fram som en påverkansfaktor. Här menar Christoffer att 
en minderårig användares beteende vid filmutlåning kan ha inverkan på hans handlingar: ”om 
man inte har det samtalet och den här pojken […] ihärdar och säger att han […] vill låna 
[filmen] ändå, då lägger man ju inte undan den” i väntan på målsman. Även Carina resonerar 
att pojkens beteende kan påverka bibliotekarien, men då i positiva termer. Detta kan innebära 
att en användare som kan argumentera för sin sak, exempelvis att informationsbehovet har 
skolanknytning, får sin vilja igenom. Christoffer återkommer till beteendet som avgörande 
faktor då han menar att:

det är nog viktigare […] på vilket sätt man får frågan, snarare än vad det är för fråga tror jag. Alltså 
om personen […] beter sig på ett schysst sätt mot mig, så kan dom ställa vilken fråga som helst, 
[d]å tycker jag det är kul att hjälpa dom.

Respondenterna vid samtliga bibliotek anser inte att upprördhet från användarens sida är skäl 
nog för att överträda bibliotekets uppsatta regler. Vid bibliotek C resonerar Christoffer snarare 
kring hur ett otrevligt beteende kan påverka hans bemötande negativt och menar att han skulle 
kunna hålla hårdare på reglerna om användaren ifråga var väldigt upprörd. Om användaren å 
andra sidan skulle vara vänlig verkar det som att Christoffer är mer öppen för att hitta en 
annan lösning genom att förhandla med användaren ifråga.

I det empiriska materialet diskuterades, som framgått, flera möjliga påverkansfaktorer hos 
användaren som kan kollidera med styrdokumentens betoning av jämlikt och opartiskt 
bemötande. Användarens yttre omnämns bland annat som en potentiell påverkansfaktor på 
bibliotek A och B. Respondenterna på bibliotek A menar att samtalet och kroppsspråket 
hindrar bibliotekarien från att enbart agera efter användarens yttre. Efter en utförlig diskussion 
på bibliotek B framstår användarens yttre som en bristfällig beslutsgrund. Däremot framstår 
användarens intryck och beteende som mer avgörande. På bibliotek B och C visar det sig att 
intrycket och beteendet kan påverka hur tillmötesgående bibliotekarien är. En otrevlig 
användare riskerar att gå miste om gynnande undantag, vilket egentligen innebär ett brott mot 
rättviseprincipen. På bibliotek C påtalas också att en användare som argumenterar väl för sin 
sak kan särbehandlas i positiva termer, vilket också blir ett brott mot rättviseprincipen även 
om användaren i fråga gynnas.

Situationsspecifika omständigheter såsom samtal, kroppsspråk, intryck, beteende, attityd och 
samspel mellan bibliotekarie och användare anges som faktorer som kan påverka hur 
bibliotekarien handlar. Det medför en problematisering av rättviseprincipen som framhålls vid 
ett opartiskt bemötande. Istället tycks godhetsprincipen framhävas utifrån ett 
situationsspecifikt resonemang.
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6.1.3. Användares behov och förutsättningar

I resonemanget kring jämlikt och opartiskt bemötande samt förhållningssättet till regler har 
respondenterna påtalat vikten av att vara aktsam med egna bedömningar. En annan tolkning 
av ett jämlikt bemötande skulle kunna vara att två olika användare ges olika slags hjälp utifrån 
deras specifika behov, istället för att varje användare ges exakt likadan hjälp. I det här 
avsnittet ligger därför fokus på motsättningen i det opartiska och jämlika bemötandet 
respektive bemötandet utifrån bibliotekariens omdöme och användares behov, grundat på 
följande punkter ur riktlinjerna respektive rekommendationerna:

 Bibliotekarien skall bemöta sina användare med respekt och omdöme, opartiskt och 
jämlikt. (DIK 2000)

 Bibliotekarien skall utifrån det enskilda bibliotekets mål och dess användares behov, 
arbeta för att bibliotekets tjänster är mångsidiga, välorganiserade, av hög kvalitet och 
lättillgängliga. (DIK 2000)

 I referenstjänsten ska bibliotekarien:
o eftersträva att uppnå kvalitet i varje enskilt fall
o behandla alla informationssökare med omdöme och respekt (Svensk 

Biblioteksförening 2002)  

Ordet opartiskt kan, som nämnts, tolkas som att bibliotekarien ska hålla sig neutral i mötet 
med användare och därmed undvika att utgå från sina förutfattade meningar i sitt handlande. 
Vid en strävan mot att arbeta utifrån användarnas behov kan dock bibliotekariens eget 
omdöme påverka, vilket i så fall kan kollidera med ett opartiskt bemötande. Även betoningen 
av hög kvalitet vid varje bemötande kan upplevas som problematisk, eftersom användarna kan 
ha olika uppfattning kring vad hög kvalitet innebär. Utifrån användarnas perspektiv medför 
det sistnämnda resonemanget att bibliotekariens hjälp bör se olika ut.

Respondenterna vid bibliotek B betonar exempelvis bibliotekariens eget omdöme tydligt när 
de lyfter fram vikten av bibliotekariens ansvar och omdöme framför uppsatta regler. Ett 
informationsbehov med skolanknytning skulle exempelvis kunna berättiga ett regelbrott. Den 
här inställningen kan tolkas som om att godhetsprincipen gentemot användarna väger tyngre 
än rättviseprincipen. På bibliotek B anser respondenterna vidare, delvis, att användares 
förväntningar kan skilja sig åt. Britt menar att det då blir aktuellt att bemöta varje användare 
efter deras förmåga och situation. Utifrån detta menar Barbro att det ytterst är bibliotekarien 
som bedömer användarnas informationsbehov olika, varpå bibliotekariers handlande skiljer 
sig åt. Respondenterna vid bibliotek B problematiserar således efterlevandet av 
rättviseprincipen.

Vid bibliotek C tycks Carina och Christoffer avsäga sig ”den gyllene regeln”, vars innebörd är 
att behandla alla såsom du själv vill bli behandlad, och strävar istället efter att ge användarna 
vad de vill ha och behandla användarna såsom de vill bli behandlade. Utifrån detta synsätt 
måste bibliotekarien, i likhet med resonemanget på bibliotek B, försöka läsa av användaren 
ifråga och anpassa sitt agerande utefter det. Resonemanget medför att bibliotekarien måste 
låta hjälpen skilja sig åt utifrån respektive användare. Det medför att rättviseprincipen och 
dess innebörd problematiseras. Tankegången har till följd att godhetsprincipen prioriteras 
framför rättviseprincipen. Även autonomiprincipen aktualiseras eftersom det är användarens 
egna önskemål som bör ligga till grund för bibliotekariens hjälp.
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På bibliotek D menar respondenterna inledningsvis att bibliotekariens agerande inte ska skilja 
sig åt från olika användare, vilket kan överensstämma med rättviseprincipen. Denise upplyser 
att ett rättvist bemötande inte behöver betyda att användarna ges lika mycket hjälp. Därmed 
problematiseras innebörden av ett jämlikt bemötande och genom det problematiseras också 
rättviseprincipen. Rättviseprincipen skulle i så fall kunna innebära att bibliotekarien i varje 
möte bör försöka göra sitt bästa för att tillgodose användarens informationsbehov. Utifrån 
detta menar Denise tvekande att hjälpen kan ges utifrån användarens förutsättningar. Denise 
lyfter emellertid fram att ett sådant ställningstagande innebär att bibliotekarien gör sig en egen 
bedömning, vilket hon menar att bibliotekarien bör undvika. Den individspecifika hjälpen, 
som ändå lyfts fram, tycks i likhet med resonemanget på bibliotek C sammanfalla med att 
godhetsprincipen prioriteras över rättviseprincipen. Av resonemanget vid både bibliotek C 
och D framkommer en ambivalent inställning till jämlikt bemötande respektive varje 
användares specifika behov. Här tydliggörs således splittringen mellan jämlikt bemötande och 
bibliotekariens rätt till egna bedömningar.

I det empiriska materialet har det framgått att flertalet respondenter förespråkar jämlikt 
bemötande och en opartisk roll hos bibliotekarien där egna bedömningar och förutfattade 
meningar bör undvikas. På bibliotek A är denna inställning mest konsekvent i och med 
respondenternas förespråkande av rättviseprincipen i generella drag. Däremot problematiseras 
detta även hos respondenterna vid bibliotek A när resonemanget förs utifrån uppsatta regler, 
olika användarkategorier samt utifrån mötet med en potentiellt misshandlad kvinna15. På 
bibliotek B menar en respondent att bibliotekarien bör eftersträva att bemöta varje användare 
efter dennes förmåga och situation, vilket medför att servicen kan se olika ut för olika 
användare. Även vid bibliotek C framgår att servicen gentemot olika användare kan se olika 
ut eftersom bibliotekarien bör försöka utläsa hur den specifika användaren vill bemötas. På 
bibliotek D antyds att användarens förutsättningar bör vara vägledande vid agerandet. Utifrån 
det sammantagna resonemanget framgår alltså en strävan mot att såväl bemöta jämlikt genom 
att undvika att göra egna bedömningar som en strävan mot att bedöma varje användares 
behov.

6.1.4. Användarkategorier

För att få en fördjupad förståelse i hur jämlikt bemötande och bedömningen av användares 
behov kan se ut valde vi att utgå ifrån olika användarkategorier; gymnasieelev, äldre dam, 
hästtokig 10-årig flicka, mycket god vän samt kommunpolitiker.

Gymnasieeleven

Genomgående i samtliga fokusgrupper framkommer en tydlig betoning av bibliotekariens 
pedagogiska roll gentemot gymnasieeleven. Skoluppgiften utgör det tydligaste argumentet 
för det pedagogiska ställningstagandet gentemot gymnasieeleven. Majoriteten av 
respondenterna menar då att bibliotekarien inte ska leverera svaren utan utbilda 
gymnasieeleven till självhjälp, vilket gynnar gymnasieeleven själv samt stödjer skolans mål. 
Amanda på bibliotek A uttrycker gängse synsätt: ”det [är] ju inte min uppgift att sitta och 
lösa problemet och hitta allting åt dom utan min uppgift är att lära dom hur dom hittar 
lösningen på det”. I det ställningstagandet menar flertalet respondenter att det kan ingå att 
hänvisa eleven vidare till dennes skolbibliotek. Det vägledande för det pedagogiska 
förhållningssättet verkar dock inte vara gymnasieelevens egen förväntning, vilken istället kan 

                                               
15 Se avsnittet ”6.2. Användarens integritet”.
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röra sig om att få materialet levererat. Istället menar respondenterna att det pedagogiska 
tillvägagångssättet gynnar gymnasieeleven på ett långsiktigt plan, vilket gymnasieeleven 
kanske inte inser i stunden. Här kan således bibliotekariens eget omdöme stå över 
gymnasieelevens önskan. I relation till övriga användarkategorier kan det pedagogiska 
tillvägagångssättet uppfattas som ett brott mot rättviseprincipen. Även ett brott mot 
autonomiprincipen kan urskiljas eftersom det är bibliotekarien som avgör vilken hjälp som är 
lämplig åt gymnasieeleven. Bibliotekarien tycks istället prioritera godhetsprincipen som 
gynnar gymnasieeleven utifrån ett längre perspektiv.

Den äldre damen

I det empiriska materialet ställdes gymnasieeleven ofta mot den äldre damen och därmed 
framkom en tydlig åtskillnad. Vid samtliga bibliotek uppvisas ett mer serviceinriktat 
bemötande gentemot den äldre damen. Vid bibliotek A innebär det att respondenterna 
erbjuder och frågar damen mer konkret vad hon efterfrågar. Vid övriga bibliotek är 
fokuseringen på direkt service tydligare. Barbro på bibliotek B menar exempelvis att hon 
enbart skulle erbjuda den äldre damen att lära sig självhjälp om damen själv efterfrågade det. 
Christoffer på bibliotek C förmodar att det enbart är en minoritet av äldre damer som är 
intresserade av självhjälp. Respondenterna anser inte att den äldre damen kan utfrågas kring 
vad hon sökt innan och inte heller hänvisas vidare på samma sätt som gymnasieeleven. Diana 
på bibliotek D tydliggör skillnaden i synsättet på gymnasieeleven och den äldre damen i det 
att Diana hade gjort sökningen åt den äldre damen, medan hon hade visat för gymnasieeleven 
hur man går tillväga.

Vid samtliga bibliotek sker en problematisering av huruvida enbart servande hjälp ska ges den 
äldre damen eller inte. På bibliotek A framhäver Agneta att bibliotekarien inte kan förutsätta 
att alla äldre användare enbart vill bli servade, vilket många av respondenternas erfarenhet 
stödjer. Agneta argumenterar för att alla användare bör ges möjlighet till självhjälp eftersom 
bibliotekarien inte har vetskap om hur användarens förutsättningar ser ut. Respondenterna 
anser att det är omöjligt att generellt fastställa hurdan hjälp alla äldre bör få, eftersom deras 
önskemål kan variera. Amanda konkluderar att bibliotekarien inte bör agera efter förutfattade 
meningar. Även på bibliotek B uppmärksammar Beatrice att vissa äldre användare har 
förutsättningar för och även önskar att vara självgående. I diskussionen inser Britt att 
självhjälp egentligen kan vara något positivt även för äldre användare. Hon menar vidare att 
det avgörande är individen i fråga och att bibliotekarien får försöka möta användarna där de 
befinner sig. På bibliotek C ifrågasätter Carina ett servande agerande gentemot äldre 
användare och hon menar att bibliotekarien bör vara varsam med förutfattade meningar. 
Christoffer förklarar att han vanligen frågar och då får svaret att de äldre användarna inte 
önskar självhjälp. I likhet med Carina menar Christoffer dock att bibliotekarien bör vara 
försiktig med att förutsätta användarnas önskemål. Daniella på bibliotek D menar i likhet med 
Beatrice på bibliotek B att det är användarens förutsättningar som är avgörande. Den servande 
inställningen samt inställningen att utbilda till självhjälp påvisar en motsättning i 
respondenternas förhållningssätt med utgångspunkt i olika användarkategorier.

Ur det empiriska materialet framgår att bibliotekarien till viss del håller ett speciellt 
hänsynstagande mot den äldre damen trots att flertalet respondenter inte vill utgå från egna 
bedömningar. Respondenterna menar att de egentligen inte ska ta för givet att den äldre 
damen inte vill utbildas till självhjälp. Dock framgår det bland flertalet respondenter att de 
ändå ofta tar detta för givet. Den äldre damen medför således en problematisering av 
rättviseprincipen eftersom ett särskilt hänsynstagande tas gentemot henne till skillnad från 
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övriga användarkategorier. Snarare tycks godhetsprincipen aktualiseras eftersom mer konkret 
och mer servande hjälp vanligen tycks ges åt äldre damer. Den servande inställningen är dock 
inte lika genomgående på bibliotek A som vid de övriga tre biblioteken. Här menar
respondenterna att bibliotekarien kan erbjuda den äldre damen mer service, men att 
möjliggöra för henne att själv avgöra hur hon vill ha hjälpen, vilket överensstämmer med 
autonomiprincipen. Uppfattningen att alla användare bör erbjudas att bli visade självhjälp kan 
tolkas som en rättviseprincip, som inte ska missgynna exempelvis äldre användare.

Din mycket goda vän 

Kring användarkategorin din mycket goda vän, lyfte respondenterna vid samtliga bibliotek 
fram att vännen lättare kan bli avvisad i en stressad situation, vilket innebär att 
rättviseprincipen frångås. Därmed ges vännen sämre service vid direkt hjälp i jämförelse med 
övriga användarkategorier. Respondenterna på bibliotek A och D förmodar dock att hjälpen 
blir densamma sett ur ett helhetsperspektiv i och med att bristen i den direkta hjälpen kan 
kompenseras när det finns bättre förutsättningar. Det innebär att rättviseprincipen kan 
återupprätthållas längre fram. På bibliotek C inser Christoffer att ett avvisande egentligen 
strider mot ett rättvist agerande, men han menar ändå att ett sådant tillvägagångssätt är 
berättigat. En allmän uppfattning hos respondenterna är att bibliotekarien kan förhandla med 
den goda vännen på ett annat sätt än med övriga användare. Vi anser att en underlättande 
faktor för detta finns i och med att användaren och bibliotekarien redan har en relation. Den 
avvisande inställningen gentemot en användare som bibliotekarien inte känner skulle däremot 
kunna upplevas som ett brott mot icke-skadaprincipen.

Enligt Agneta på bibliotek A är det viktigt att motverka att användare får uppfattningen att 
bekantskap med personalen kan medföra särprioritering i positiva termer. Respondenterna vid 
bibliotek A framför istället att det är mer komplicerat med halvnära vänner i och med att man
då är mån om att skapa ett gott intryck, vilket kan tolkas som en form av marknadsföring. 
Agneta menar dock inte att själva agerandet blir annorlunda, utan att det handlar om en 
önskan som uppstår inombords. I sammanhanget betonar Amanda att uppmärksammandet av 
en användare inte får ske på bekostnad av någon annan användare, vilket sätter gränser för 
accepterat agerande även gentemot halvnära vänner. Detta stödjer bemötandet mot användare 
i allmänhet och stämmer väl överens med rättviseprincipen. 

Den hästtokiga 10-åriga flickan 

På bibliotek A anses att barn bör behandlas på samma sätt och ges samma tid som vuxna, men 
agerandet kan ändå se olika ut. Den här inställningen kan generellt sett sägas stödja 
rättviseprincipen mot såväl barn som vuxna. Amanda jämför den hästtokiga 10-åriga flickan 
med en gymnasieelev, och menar att bibliotekarien hjälper flickan att ta fram den efterfrågade 
boken, medan bibliotekarien hjälper gymnasieeleven att leta efter boken själv. Även vid 
bibliotek D tycks barn och vuxna jämställas till stor del. Daniella lyfter dock fram att flickan 
kan vara den användarkategori som har minst förståelse för om bibliotekarien inte kan ta fram 
det användaren efterfrågar direkt.

På bibliotek B framkommer störst motsättningar i åsikterna angående den 10-åriga flickan. 
Beatrice gör i likhet med respondenterna på bibliotek A och D ingen åtskillnad mellan barn 
och vuxna, vilket kan sägas överensstämma med rättviseprincipen. Beatrice menar att det 
bästa alternativet vid en pressad situation är att be flickan att återkomma eftersom flickan 
annars skulle förlora förtroendet för bibliotekarien om en köbildning skulle hindra 
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bibliotekarien från att hjälpa flickan optimalt. Till skillnad från Beatrice och respondenterna 
på bibliotek A och D upplever Barbro och Britt att det är svårare att be flickan att återkomma. 
Barbro menar att det i så fall krävs en väldigt lång kö. Britt menar att bibliotekarien bör ta 
tillvara på när flickan är närvarande och säger att ”man är rädd att hon ska tappa förtroendet 
och så kommer hon inte nästa dag”. Till skillnad från övriga användarkategorier, anser varken 
Barbro eller Britt att det är lämpligt att låta just flickan gå tomhänt från biblioteket, även om 
hjälpen kan fördjupas vid nästa möte. Utifrån det här resonemanget särbehandlas flickan i 
positiva termer, vilket innebär ett brott mot rättviseprincipen gentemot övriga användare. Britt 
bygger vidare på detta och menar att ”så länge dom är [barn] så är det då vi ska bygga upp 
förtroendet, […] när dom går i gymnasiet och är vuxna så har dom ju ändå förtroendet för att 
vi kan göra ett bra jobb”. De två respondenterna kan antas stödja sig främst på icke-
skadaprincipen i och med önskan att behålla flickans förtroende och oviljan att låta henne 
lämna biblioteket tomhänt.

Kommunpolitikern

På bibliotek A betraktas kommunpolitiker som en viktig användargrupp, som trots det måste 
rätta sig efter bibliotekets normer. Eftersom kommunpolitikerna kan ses som bibliotekariernas 
arbetsgivare menar Agneta dock att kommunpolitikerna inte får bemötas dåligt. Agneta 
uttrycker också en önskan att visa sin kompetens för kommunpolitiker. Hon medger att om 
bibliotekarien inte kan hjälpa kommunpolitikern kan det ses som dålig marknadsföring, vilket 
kan upplevas tydligare utifrån att kommunpolitiker beviljar biblioteket ekonomiska medel. 
Amanda förtydligar resonemanget genom följande citat:

det är ju absolut inte det att [kommunpolitikerna] är viktigare på det sättet, utan det viktiga är [att] 
frågan är frågan och sedan är man ju väldigt nöjd […] om man lyckas lösa den på ett väldigt bra 
sätt […]. Men sedan när [kommunpolitikerna] ändå är här så kanske man försöker […] fånga 
tillfället att […] visa någon grej extra utöver, därför man vet att dom är politiker som jobbar med 
alla möjliga frågor, så att det kan vara viktigt att visa bredden […]. Men annars är frågorna […] 
precis lika viktiga.

Amanda menar således att bibliotekarien ger samma service utifrån frågan och behandlar 
kommunpolitikern likadant som övriga användare. Även på bibliotek B nämner 
respondenterna en inre vilja att visa sin kompetens för de beslutsfattande kommunpolitikerna 
och en vilja bemöta dem väl. Britt menar dock att detta är något som eftersträvas mot alla 
användare. Beatrice utgår från en situation där kulturchefen utgjorde användaren, vilket fick 
henne att känna sig tvungen att utföra ett gott arbete. Beatrice menar dock att det även då 
rörde sig om en inre önskan som inte innebar någon praktisk åtskillnad.

På bibliotek C hålls ingen längre diskussion om kommunpolitikern men Christoffer antyder 
att ”man [ser] ju till […] att visa att dom får valuta för pengarna”. Vid bibliotek D anger 
respondenterna att kommunpolitikern inte ska särbehandlas utan det avgörande är att samma 
fråga bör få samma svar utifrån en lämplig nivå för den aktuella användaren. Daniella 
problematiserar dock detta och menar att om kommunpolitikern ”vill ha reda på några 
lagtexter då hade man kanske känt att det här måste bli mer korrekt”. Om det istället hade 
handlat om boktips hade ingen åtskillnad gjorts. Det verkar härmed vara tänkbara 
konsekvenser vid felaktigt svar som respondenten betraktar som avgörande, vilket skulle 
kunna tolkas som efterlevandet av icke-skadaprincipen framför rättviseprincipen.

Vad gäller kommunpolitikern som användarkategori menar respondenterna vid samtliga 
bibliotek att denne inte bör särbehandlas utan att de bör bemötas likvärdigt med övriga 
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användarkategorier, vilket överensstämmer med rättviseprincipen. En respondent vid 
bibliotek D menar att den ställda frågan eventuellt kan påverka bibliotekariens agerande. 

Trots att flertalet respondenter förespråkar ett undvikande av att agera utifrån förutfattade 
meningar, framgår det att respondenterna samtidigt förespråkar ett agerande utifrån egna 
bedömningar. Det är framförallt resonemanget utifrån olika användarkategorier som tydliggör 
att respondenterna till viss del låter sitt eget omdöme påverka agerandet, vilket medför att det 
opartiska bemötandet kan få stå tillbaka för det personliga omdömet. Respondenterna verkar 
inte själva vara fullständigt medvetna om att rättviseprincipen problematiseras när de tar 
ställning till användares behov och förutsättningar. Godhetsprincipen gentemot respektive 
användare tycks istället prioriteras högst.

6.1.5. Respekt utifrån informationsfrågans karaktär

Eftersom bibliotekarieyrket innebär möten med många människor utgör en viktig del i 
bibliotekarierollen att kunna bemöta sina användare med respekt. Det handlar i 
sammanhanget om att kunna bemöta olika användare med olika informationsbehov jämlikt
och respektfullt. Kan det ändå vara så att informationsfrågans karaktär har betydelse för vilket 
bemötande användaren ges? Aspekter kring respekt och informationsfrågan i sig återfinns i 
riktlinjerna och rekommendationerna:

 Bibliotekarien skall bemöta sina användare med respekt och omdöme, opartiskt och 
jämlikt. (DIK 2000)

 I referenstjänsten ska bibliotekarien:
o behandla alla informationssökare med omdöme och respekt
o i intervjusituationen precisera frågan så långt möjligt med bibehållande av

respekten för frågarens integritet (Svensk Biblioteksförening 2002)  

Även i det empiriska materialet utgör respekten gentemot bibliotekets användare en 
återkommande aspekt. Informationsfrågans karaktär kan då påverka hur respektfullt 
bibliotekariens bemötande blir. En aspekt i detta handlar om hur bibliotekarien uppnår att 
precisera frågan och behålla respekten gentemot användaren även om frågan uppfattas som 
mindre seriös.

Respondenterna resonerade kring inverkan av den ställda informationsfrågans16 karaktär på 
bibliotekariens agerande17. På bibliotek A menar respondenterna att alla frågor är viktiga och 
att alla användare bör ges så god hjälp som möjligt. Anders poängterar att alla användare 
upplever sin fråga som viktig. Amanda likställer exempelvis en sjuårings fråga efter sin första 
bok med en jurist som efterfrågar ett domslut. Inte heller åsiktsskiljaktigheter mellan 
bibliotekarien och användaren i form av exempelvis efterfrågan av rasistisk litteratur bör, 
enligt Amanda, påverka bibliotekariens neutralitet och viljan att hjälpa användaren. 
Resonemanget tycks därför tydligt överensstämma med rättviseprincipen. Respekten som 
visas gentemot användaren kan utläsas som ett stöd för autonomiprincipen. Däremot skulle 
eventuellt agerandet kunna bryta mot riktlinjernas betoning om att värna om de demokratiska 
värdena. 

                                               
16 Samtliga frågor som ställs till bibliotekarier kan inte betraktas som rena informationsfrågor och därför har vi 
valt att benämna dem enbart som frågor i den löpande texten.
17 Diskussion kring informationsfrågor av känslig karaktär se avsnitt ”6.2. Användares integritet”.
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Barbro på bibliotek B poängterar att ”bara dom känner på sig att man tagit dom på allvar och 
tar deras problem på allvar, det är nog det viktigaste av allt”. Respondenterna menar att 
bibliotekarien genom detta uppnår att användarna känner att de själva samt deras 
informationsbehov blir bekräftade. Ett annat sätt att uttrycka att man tar användarna på allvar 
kan vara så som Beatrice formulerar det: ”det är det enda jag lever efter som bibliotekarie, det 
är man ska ju inte få folk att känna sig dumma, oavsett vilka jädrans dumma frågor dom 
ställer, så ska man ju inte få dom att känna sig dumma”. Enligt respondenterna vid bibliotek B 
bör bibliotekarien därmed sträva efter att användaren ska känna sig bekväm i biblioteket och 
bibliotekarien bör därför undvika att användaren känner sig illa till mods oavsett den ställda 
frågan. Det här synsättet kan tolkas som icke-skadaprincipen eftersom bibliotekarien på så vis 
bekräftar användaren samtidigt som bibliotekarien undviker att kränka användaren. Även 
rättviseprincipen gör sig gällande i och med att varje användares informationsbehov bör tas på 
allvar.

Barbro tillägger att även om användarna ställer ”dumma” frågor ska de bli seriöst bemötta. 
Att det kan vara svårare att efterleva i praktiken framgår av att det enligt respondenterna finns 
en risk att bibliotekarien i sitt beteende och kroppsspråk ändå visar sin inställning till 
en ”dum” fråga. Vid diskussionen kring lån utan lånekort framkom, som nämnts tidigare, 
även en annan inställning. En respondent gjorde då bedömningen att efterfrågan av en bok 
skriven av Elin Wägner var mer godtagbar än efterfrågan av nazistiska symboler, vilket 
påverkade bibliotekariens agerande vid hanterandet av regler. Det här resonemanget medför
att rättviseprincipen problematiseras i och med att alla frågor ändå inte tycks bedömas som 
lika seriösa och därför inte heller hanteras på samma sätt.

Vid bibliotek C framhåller Christoffer att bibliotekarien inte får avfärda vad användaren är 
intresserad av. Christoffer menar att det inte spelar någon roll vilken fråga det rör sig om utan 
snarare hur den ställs och hur användaren beter sig. Carina lyfter fram att bibliotekarier får 
många ”trivialfrågor” och utifrån detta anser hon att det för användaren ”kanske är just den 
kontakten som är den allra viktigaste den dan, alltså egentligen är det väl inte frågan alltid, 
utan det är mötet”. Respondenterna visar således att alla frågor ska betraktas som viktiga. 
Utifrån detta menar respondenterna att det dels handlar om rättviseprincipen att besvara alla 
frågor, men även om godhetsprincipen genom viljan att hjälpa. Om användaren är otrevlig 
kan dock rättviseprincipen bli lidande enligt resonemanget.

Även vid bibliotek D ser resonemanget ut på ett liknande sätt som vid övriga bibliotek, vilket 
framgår av Denise ord: ”ingen fråga är för dum att man vägrar svara på den”. Spontant visar 
respondenterna att viktigheten eller trivialiteten i frågan inte ska spela någon roll. 
Respondenterna utgår då ifrån rättviseprincipen och menar att alla frågor ska besvaras så bra 
som möjligt. Daniella problematiserar dock detta och tror att frågan undermedvetet har 
betydelse. Daniella menar att en bibliotekarie rangordnar frågorna och skulle själv exempelvis 
inte ta med sig en korsordsrelaterad fråga för vidare arbete, vilket hon får medhåll i. Det visar 
sig att det således finns gränser för hur mycket energi respondenterna anser vara rimligt att 
lägga ner som bibliotekarie, vilket grundar sig på frågan i sig. Daniella har även visat att om 
kommunpolitikern efterfrågar lagtexter hade hon känt ett behov av att bibliotekariens service 
måste bli mer korrekt än vid exempelvis boktips.

Vid samtliga bibliotek påtalas därmed vikten av alla frågor, varmed rättviseprincipen betonas. 
På bibliotek A uppges det gälla helt utan förbehåll, vare sig det rör sig om rasistisk litteratur 
eller trivialfrågor. På bibliotek B och D problematiseras frågors likvärdighet och 
konklusionen blir att alla frågor inte medför likadan eller lika långtgående hjälp. Vid bibliotek 
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C framkommer att användarens beteende vid frågeställandet kan inverka på bibliotekariens 
faktiska hjälp.

Utifrån temat jämlikt bemötande lutade sig majoriteten av respondenter vid samtliga bibliotek 
lutade sig spontant och på ett generellt plan mot rättviseprincipen som vägledande princip. 
Det avgörande i sammanhanget var betoningen av allas lika värde och att alla utifrån det ska 
bemötas jämlikt. När respondenterna diskuterade praktiskt närliggande fall där 
situationsspecifika omständigheter utgjorde starka påverkansfaktorer visades dock olika 
nyanser och problematiseringar av rättviseprincipen. Flertalet respondenter upplevde i 
sambandet en svårighet i att utgå ifrån teoretiska fall eftersom respondenterna menade att 
bibliotekariens agerande främst påverkas av det som sker i ett verkligt möte mellan 
bibliotekarien och användaren och det samspel som uppstår därvid. Ur det empiriska 
materialet framkom också en medvetenhet kring att användare kan ges olika service beroende 
på vilken bibliotekarie som är i tjänst. Vid flertalet bibliotek framkom att det inte enbart är 
bibliotekarien som avgör servicen utan att även den aktuelle användaren har stor påverkan i 
hur bemötandet blir. Det finns alltså en motsättning i önskan att upprätthålla ett jämlikt 
bemötande mot alla, medan användaren liksom bibliotekarien i praktiken kan påverka detta 
negativt. Den här inställningen visar att hur stor tyngd som läggs på situationsspecifika 
omständigheter, vilket medför att ett jämlikt bemötande kan vara problematiskt att uppnå i 
praktiken.

Yrkesetiska synsätt problematiseras således med hjälp av de allmänetiska principerna genom 
att olika värden ställs mot varandra. Respondenternas uttalanden visar att jämlikhet och 
rättvisa är problematiska begrepp som i praktiken kan appliceras på olika och delvis 
motsägande sätt. Utifrån ovanstående resonemang visar det sig att flertalet av respondenterna 
vid samtliga bibliotek tycks förespråka godhetsprincipen högst gentemot varje användare, 
alltså att ge varje användare så god hjälp som möjligt. Förhållningssättet medför att 
rättviseprincipen med tonvikten att bemöta alla användare jämlikt åsidosätts. På bibliotek B 
tydliggörs den mest liberala inställningen gentemot rättviseprincipen till förmån för 
godhetsprincipen i och med betoningen av det egna omdömet.

Som framgått är rättviseprincipen till viss del problematisk att hantera eftersom 
rättviseprincipen kan tolkas på många sätt. Principen kan innebära att alla användare ska 
bemötas jämlikt eller rättvist utan någon åtskillnad, vilket är den tolkningen vi har utgått ifrån. 
Detta synsätt överensstämmer även med respondenternas spontana tolkningar. 
Rättviseprincipen kan även innebära att bibliotekarien bedömer varje användares behov och 
bemöter användaren därefter. Det handlar i sådana fall om att erbjuda bästa möjliga hjälp i 
varje möte, vilket skulle kunna innebära att bibliotekariens agerande skiljer sig åt utefter varje 
bedömning. Det här förhållningssättet skulle likväl kunna betraktas som en form av rättvisa 
som överensstämmer med en tolkning av rättviseprincipen. Resonemanget visar vikten av att 
själv kunna formulera vilken tolkning man utgår från för att tydliggöra vilka etiska värden 
som prioriteras.

6.2. Användares integritet

Som utgångspunkt för temat användares integritet diskuterade respondenterna en situation 
som handlande om hur man som bibliotekarie bemöter en kvinna som frågar om information 
kring misshandel i ett förhållande. Genom det berörs risken att integriteten kan kränkas när 
frågor kring känsliga ämnen tas upp vid mötet mellan bibliotekarien och användaren. Detta 
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kommer att diskuteras utifrån aspekterna: användaren sätter gränsen, att undvika kränkning av 
användares integritet samt situationsbundenhet i förhållande till känsliga informationsbehov.

6.2.1. Användaren sätter gränsen

Kring denna delaspekt av användarens integritet fokuseras följande punkter ur riktlinjerna och 
rekommendationerna:

 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. (DIK 2000)

 I referenstjänsten ska bibliotekarien:
o behandla alla informationssökare med omdöme och respekt
o i intervjusituationen precisera frågan så långt möjligt med bibehållande av 

respekten för frågarens integritet (Svensk Biblioteksförening 2002)

Flertalet respondenter är överens om att det är användaren som sätter gränsen för mötet, men 
menar samtidigt att det är svårt att veta var gränsen går för olika personer. Att det är 
användaren som sätter gränsen för mötet samt att det är viktigt att inte lägga sig i användarens 
angelägenheter, är ett tecken på att visa respekt. Exempel på sätt att inte lägga sig i 
användarens angelägenheter kan vara att, vid frågor om känsliga ämnen, till en början 
fokusera på litteraturen. Detta anger Amanda vid bibliotek A att hon brukar göra samt att hon 
låter användaren ta initiativet till mötets fortsatta utveckling. Respondenterna på bibliotek A 
diskuterade i samband med detta att det är viktigt att läsa av och anpassa sig efter hur 
användaren reagerar. Respondenterna vid bibliotek D är av samma åsikt och anser även att det 
är viktigt att låta användaren sätta gränsen för mötet. Att låta användaren bestämma hur mötet
ska fortskrida samt att låta denne sätta gränsen för mötet är tecken på att respondenterna visar 
sig väl medvetna om autonomiprincipens innebörd. Respondenterna vid bibliotek D finner det 
dock svårt att veta var gränsen går för olika personer i fråga om känsliga informationsbehov, 
men en medvetenhet kring denna problematik visar även en medvetenhet kring icke-
skadaprincipen och att man vill främja det goda; godhetsprincipen. Respondenterna vid 
bibliotek D menar att genom att bibliotekarien gör sitt bästa för varje användare visar 
bibliotekarien att användaren tas på allvar. Diana anser att ”man visar ju på vad som finns och 
sen […] är [bollen] hos henne” och menar att det är upp till användaren att avgöra vad denne 
vill ta till sig av det framtagna materialet. En fokusering på litteraturen kan vara ett tecken på 
rättvist bemötande; rättviseprincipen. Att fokusera på litteraturen kan även vara ett sätt att 
undvika brott mot icke-skadaprincipen, så länge man som bibliotekarie inte ställer alltför 
personliga frågor. Diana menar vidare att det är användaren som avgör om denne vill prata 
mer eller avbryta samtalet. Till skillnad från de andra respondentgrupperna, som menar att 
inte lägga sig i handlar om att låta användaren sätta gränsen, diskuterade respondenterna vid 
bibliotek B främst vikten av att vara neutral. Genom att vara neutral i mötet med användaren 
menar respondenterna vid bibliotek B att man inte lägger sig i användarens angelägenheter.

Ett neutralt agerande sker bland annat genom att inte tolka in egna förutfattade meningar i 
informationsfrågan. Att agera neutralt innebär därigenom detsamma som att agera opartiskt 
mot sina användare, vilket de flesta respondenter är eniga om att bibliotekarien bör göra. 
Agneta vid bibliotek A betonar vikten av att hålla distans så här: ”jag vet inte om man ska 
engagera sig […] egentligen utan […] jag tror att det måste vara [en] liten distans [för] man 
kan bli väldigt uppslukad annars utav såna saker”. Vad gäller att hålla distans till användaren 
menar Barbro vid bibliotek B att mötet ska vara ”personligt men inte för privat”. Precis som 
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Agneta anser Britt vid bibliotek B att om användaren väljer att hålla sig distanserad måste 
även hon göra det eftersom det är viktigt att ”visa respekt för den som väljer att dölja” syftet 
bakom informationsbehovet. Med detta menar Agneta vid bibliotek A samt Barbro och Britt 
vid bibliotek B att bibliotekarien inte ska lägga sig i användarnas angelägenheter, vilket 
förutom att agera opartiskt handlar om aspekten omdöme. Även Carina på bibliotek C nämner 
att man kan vara uppmärksam på användarens behov, men samtidigt inte ”riktigt bry sig” på 
ett personligt plan. Majoriteten av respondenterna menar utifrån aspekten opartiskhet att det 
går att vara neutra, men samtidigt professionell genom att visa på den litteratur som finns 
samt gå in i mötet utan förutfattade meningar. I det sammanhanget trycker Diana och Daniella
vid bibliotek D på vikten av att alla användare ska få så bra svar som möjligt. Daniella menar 
här att det kan vara svårt att veta hur personen i fråga verkligen upplever situationen. Att vara 
opartisk innebär vid situationer som innefattar känsliga informationsbehov att försöka hålla 
sig lite mer objektiv än vanligt.

Respondenterna betonar generellt sett vikten av att inte lägga sig i användarens 
angelägenheter samt att låta användaren bestämma över mötet. Respondenterna visar genom 
detta en medvetenhet kring autonomiprincipen. Betoningen av användarens autonomi framgår 
även i och med att flertalet respondenter inte skulle ge användaren annan slags hjälp än denne 
tydligt efterfrågade.

6.2.2. Att undvika kränkning av användares integritet

De mest centrala aspekterna i riktlinjerna och rekommendationerna, när det gäller att undvika 
att kränka användarens integritet är:

 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. (DIK 2000)

 I referenstjänsten ska bibliotekarien:
o behandla alla informationssökare med omdöme och respekt
o i intervjusituationen precisera frågan så långt möjligt med bibehållande av 

respekten för frågarens integritet (Svensk Biblioteksförening 2002)

I flera av respondentgrupperna var resonemangen kring användarens integritet likartade. 
Respondentgrupperna menade då att det är viktigt att skydda användarens integritet, särskilt 
vid fråga om informationsbehov som kan upplevas som känsliga. I det empiriska materialet 
omnämns olika tillvägagångssätt för hur man som bibliotekarie kan undvika att kränka 
integriteten. Däribland att vara medveten om vilka frågor som ställs, hur dessa ställs, samt att 
bibliotekarien bör försöka undvika utfrågning.

Flertalet respondentgrupper lyfter fram att ett tillvägagångssätt för att avdramatisera 
känsligheten i informationsbehovet och därmed undvika integritetskränkning är att fråga om 
det rör sig om ett skolarbete. Flertalet respondenter menar samtidigt att det är viktigt att läsa 
av användaren och att de utifrån det inte skulle fråga alla användare om det var fråga om ett 
skolarbete. Daniella på bibliotek D menar att hon skulle fråga en gymnasieelev om det rör sig 
om ett skolarbete, medan hon skulle följa med en annan kategori av användare ut i biblioteket 
och visa direkt på hyllan. Daniella gör detta ”för att kanske lite grann avskärma [sig själv]”. I 
sammanhanget menar Doris att hon ”absolut inte [skulle] börja […] fråga ut [användaren] vid 
informationsdisken om saker och ting”. Christoffer vid bibliotek C å andra sidan menar att 
frågan om skolarbete ställs för att ta reda på vilken typ av och hur mycket material som 
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efterfrågas. Frågan om det gäller ett skolarbete kan ställas för att undvika brott mot icke-
skadaprincipen eftersom bibliotekarien då håller distansen gentemot användaren. Hur 
bibliotekarien konkret ska gå tillväga är dock är en åsikt som går isär hos bibliotek D. Både 
att fråga om det gäller ett skolarbete eller att visa direkt på hyllan är tillvägagångssätt som 
medför ett neutralt agerande. Om bibliotekarien ställer frågor bör dock dessa ställas på ett 
genomtänkt sätt, vilket medför distans och att förutfattade meningar kring en eventuell 
misshandel inte appliceras på användaren. Respondenterna vid bibliotek D menar att de inte 
kan veta om deras förmodan om en eventuell misshandel är sann eller inte, om inte 
användaren utrycker sig tydligt. Ett neutralt agerande samt medvetenhet kring hur frågor ställs
överensstämmer även med godhetsprincipen utifrån användarens perspektiv, eftersom 
bibliotekarien visar litteratur utan ifrågasättanden.

Ett annat sätt att undvika kränkning av användarens integritet är att avstå från att koppla in 
andra instanser utan användarens medtyckande. Ett exempel som kom upp i diskussionerna 
var att koppla in kvinnojouren, eftersom de besitter relevant kunskap och erfarenhet när det 
gäller bland annat misshandlade kvinnor. I sammanhanget menar respondenterna vid bibliotek 
C att om användaren har valt att komma till biblioteket har denne valt att lösa sitt problem på 
egen hand, vilket bör respekteras av bibliotekarien. En problematik kring detta är 
gränsdragningen att å ena sidan utveckla frågan och fastställa informationsbehovets 
omfattning och karaktär, och å andra sidan respektera användarens integritet.

Diskussionen kring kvinnojouren kretsade främst kring huruvida bibliotekarien bör ge 
kvinnojourens telefonnummer eller inte till den potentiellt misshandlade kvinnan och hur 
bibliotekarien i detta sammanhang kan undvika kränkning av användarens integritet. Amanda 
vid bibliotek A menar att bibliotekarien kan gå omvägen via en bok, då litteratur som finns 
om känsliga ämnen ofta har hänvisningar där vidare hjälp kan finnas. På så sätt behöver inte 
bibliotekarien fråga rakt ut om användaren vill ha kontaktuppgifter eller inte. Ytterligare ett 
sätt att kringgå att inkräkta på integriteten är enligt respondenterna vid bibliotek A att visa på 
varierad litteratur.

En problematik som diskuterades utförligt vid bibliotek C berörde huruvida bibliotekarien 
bör blanda sig i användarens angelägenheter eller inte. Bibliotek C är den respondentgrupp 
som är mest oeniga om hur man ska presentera information för användare som ställer frågor 
av känslig karaktär. Carina menar att man ska vara naturligt frågvis men att frågorna ska 
ställas på ett genomtänkt sätt. Carina menar exempelvis att bibliotekarien inte kan kasta ut 
frågan ”är du själv drabbad?”. Ett vidare resonemang förs kring hur bibliotekarien kan 
undvika att fråga om personen själv är drabbad eller inte där Christoffer menar att man 
kan ”presentera det som information snarare än som en vägledning för en som ska ta sig ur 
[en svår situation]”.

Carlos resonemang skiljer sig från sina kollegors och menar att han i referensintervjun blir 
nyfiken och vill veta mer för att på så vis skydda människor som far illa. Carlos menar då 
att ”egna känslor som kommer i uttryck och handling […] går före dom […] etiska 
rutiner[na] [biblioteket] har”. Carlos menar här att en användare egentligen inte behöver vara 
ute efter den information som hon eller han efterfrågar utan snarare behöver en trygg miljö 
och någon att samtala med som kan hjälpa till. Enligt Carlos kan användaren förlita sig på 
bibliotekarien med dennes ”bred[a] kunskap om olika insatser och hjälp som hon kan få” och 
på så sätt kan samtalet leda till att användaren i förlängningen får mer hjälp än det uttalade 
informationsbehovet. Carlos menar således att han, vid misstanke om exempelvis 
misshandel, skulle ge den information användaren efterfrågar men även extra litteratur 
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som ”hänvisar henne hur […] hon [kan] gå tillväga och befria sig ut ur den […] obehagliga 
situationen”. Carlos menar i sammanhanget att det är en grövre kränkning av användaren att 
inte erbjuda hjälp eller telefonnummer där användaren kan få hjälp, än att vara neutral.18

Christoffer motsätter sig Carlos uttalade tillvägagångssätt och menar att han inte 
skulle ”kasta det över henne” eftersom han inte vet om kvinnan verkligen är misshandlad. 
Christoffer anser inte att bibliotekarier kan ”tillgodose informationsbehov som inte uttrycks, 
[…] för […] man kan ju inte hela tiden leta efter saker som folk vill ha som dom inte frågar 
efter för då skulle vi hela tiden söka efter en slags undermening i alla frågor som ställs oss”.

Carina menar utifrån detta att ”syftet när människor kommer hit, det vet vi ju aldrig”, vilket 
innebär att bibliotekarien inte kan veta om det är ren information eller hjälp på ett personligt 
plan som användaren efterfrågar. Dock är respondenterna vid bibliotek C eniga om att man 
på något sätt måste försöka få fram vad användarna verkligen efterfrågar.

Utifrån ovanstående resonemang, framgår det att, om bibliotekarien inte ställer djupgående 
frågor kan detta tolkas som att bibliotekarien vill göra gott. Att göra gott handlar i det här 
sammanhanget om att inte skada användaren, vilket bibliotekarien inte gör genom att inte 
lägga sig i användarens angelägenhet. Resonemanget stödjer främst godhetsprincipen eller 
icke-skadaprincipen samt autonomiprincipen. Utifrån användarens synvinkel kan 
bibliotekariens val att inte blanda sig i användarens angelägenheter dock vara ett brott mot 
icke-skadaprincipen om användaren egentligen vill ha mer hjälp. Om bibliotekarien istället 
blandar sig i för mycket kan även detta ses som ett brott mot såväl icke-skadaprincipen som 
autonomiprincipen, om användaren inte vill att bibliotekarien ska hjälpa till. Två av 
respondenterna vid bibliotek C anser att bibliotekarien bör undvika att lägga sig i användarens 
angelägenheter för att på så vis undvika integritetskränkning. Den tredje respondenten anser
däremot att det är en större integritetskränkning att inte ingripa genom exempelvis relevanta 
kontaktuppgifter till en användare som befaras fara illa. Denne respondent prioriterar snarare 
icke-skadaprincipen framför autonomiprincipen.

Respondenterna vid bibliotek D menar att de skulle kunna ge kvinnojourens telefonnummer
till en skolungdom om det rör sig som ett skolarbete, eftersom det känns lättare än att ge 
numret till en vuxen kvinna. Att ge numret till en vuxen kvinna menar respondenterna vid 
bibliotek D är mer ”laddat” och personligt. Daniella menar att detta inte blir samma 
bemötande mot alla användare, eftersom respondenterna här väljer att nämna kvinnojouren till 
dem som de inte tror själva är drabbade. Respondenterna menar att bibliotekarien har passerat 
en alldeles för intim gräns genom att visa numret till kvinnojouren utan att användaren antytt 
eller uppenbart bett om det. Diana menar, precis som flertalet andra respondenter, att 
bibliotekarien skulle kunna gå omvägen via en bok om kvinnojouren istället för att nämna 
telefonnumret rakt ut. Denise håller med men menar att kvinnojourens telefonnummer kan ges 
om bibliotekarien förklarar att ’dit kan du vända dig eftersom de har god kunskap om dessa 
frågor’ istället för att nämna ’vänd dig dit om du behöver hjälp’. På så sätt undviker 
bibliotekarien att antyda att personen i fråga verkligen behöver hjälp. Även Daniella menar att 
hon i vissa fall skulle kunna ge kvinnojourens telefonnummer även om användaren inte 
nämner det själv, men bara om hon själv märker att användaren verkar vilja ha mer 
information. Genom att här inte ge användaren mer information utan antydan från denne kan 
ses som ett tecken på dels omdöme, men dels även på respekt.

                                               
18 Resonemanget förs vidare under avsnittet ”6.3.1. Bibliotekarien som medmänniska”.
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Som nämnts ovan kring resonemanget hos bibliotek C, kan det bli ett brott mot icke-
skadaprincipen om användaren önskade mer information. Samtidigt menar respondenterna på 
bibliotek D att användaren själv måste antyda eller på annat sätt visa att hon vill ha mer hjälp. 
Detta ställningstagande lutar sig alltså främst på godhetsprincipen och icke-skadaprincipen. 
Att användaren måste antyda om denne vill ha mer information är även förenligt med 
autonomiprincipen. Att också visa på vilken information som finns är från bibliotekariens sida 
ett tecken på godhetsprincipen och jämlikt bemötande; rättviseprincipen. Detta möjliggör för 
alla användare, oavsett fråga, att få så bra svar som möjligt. Brott mot godhets- och icke-
skadaprincipen kan i det här fallet uppstå när bibliotekarien går för nära inpå användaren.

6.2.3. Situationsbundenhet i förhållande till känsliga informationsbehov

Eftersom bibliotekarien, enligt flera respondenter, inte kan veta vad användaren vill ha om 
denne inte säger det rakt ut eller om bibliotekarien inte själv ställer tillräckligt raka frågor, blir 
samspelet och bibliotekariens förmåga att läsa av användaren viktiga aspekter vid känsliga 
frågor. Därför är följande punkter ur riktlinjerna och rekommendationerna aktuella:

 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. (DIK 2000)

 I referenstjänsten ska bibliotekarien:
o behandla alla informationssökare med omdöme och respekt
o i intervjusituationen precisera frågan så långt möjligt med bibehållande av 

respekten för frågarens integritet (Svensk Biblioteksförening 2002)

I samtliga respondentgrupper råder enighet om att agerandet i bemötandet av användare med 
känsliga informationsbehov är situationsbundet, vilket medför att bibliotekariens eget 
omdöme ges stort utrymme. Anders vid bibliotek A säger:

här blir […] ju […] samtalet väldigt viktigt […], det är ju alltid viktigt i och för sig med en 
låntagare, men kanske särskilt här, alltså vill dom prata så […] lämnar [man] örat [till] och vill dom 
inte prata så får man väl kanske försöka hålla sig lite mer objektiv ’det här finns och det här finns 
och det här finns’ […] det […] är nog väldigt avgörande […] hur dom förhåller sig själva till det 
här.

Liksom Anders betonar även Christoffer vid bibliotek C vikten av att lyssna på användaren, 
men då för att uppmärksamma vad användaren önskar. Christoffer menar att beroende på om 
frågan handlar om ett känsligt ämne eller inte ”förändrar [det] givetvis situationen […] 
kanske inte hur man bemöter, men hur mötet blir”. Christoffer påpekar även vikten av att 
visa ”bredden på vad man kan hjälpa till med” och inte enbart lägga fram den typ av material 
som lämpar sig vid exempelvis misshandel, då bibliotekariens tolkning av användaren och 
dennes fråga kan vara felaktig. Det bibliotekarien tror får alltså inte styra arbetet, menar 
Christoffer, eftersom samma handling kan ge olika konsekvenser beroende på vad kvinnan är 
ute efter. Att hjälpa till för mycket eller för lite är en svår avvägning även om man som 
bibliotekarie försöker läsa av användaren. Christoffer menar att ”om man blandar sig i kan 
man ju göra skada om dom […] inte vill att man ska göra nånting, men å andra sidan om man 
inte lägger sig i så kan man också göra skada eftersom dom kanske vill [ha mer hjälp]”.

Även för respondenterna på bibliotek D är situationen avgörande för vilket agerande som 
anses lämpligast. Daniellas uppfattning överensstämmer med Anders vid bibliotek A då hon 
menar att användaren har tagit ett stort steg om användaren ”väl vågat komma till biblioteket 
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för att få information”, vilket Daniella anser att bibliotekarier bör vara medvetna om i mötet. 
Daniella påpekar även att referensintervjun kan hanteras på olika sätt, men att det vid fråga 
om känsliga ämnen är viktigt att göra det på ett ”snyggt” sätt. Doris menar att en 
referensintervju som består av många frågor från bibliotekarien kan ha två olika 
utfall: ”antingen blir [användaren] nöjd, och liksom visar att ’ja, så här hade jag tänkt mig’, 
eller [så] kan det ju bli tvärtom att hon [inte vill] mer, att vi kommer för nära”. Diana och 
Doris menar vidare att utifrån bibliotekariens perspektiv är det nödvändigt att intervjua 
användaren för att ringa in ämnet och få reda på vad användaren egentligen efterfrågar. 
Resonemanget handlar om att bibliotekarien ”precisera[r] frågan så långt möjligt med 
bibehållande av respekten för frågarens integritet” (Svensk Biblioteksförening 2002). Doris 
får medhåll av Daniella och menar dock att det i slutändan är viktigt att känna av situationen 
samt användarens reaktioner och kroppsspråk, vilket är ett tecken på omdöme från 
bibliotekariens sida. Denise är inne på samma tankegång och menar att ”det är ju lite grann 
det som är en del i vårt arbete, att bli som en kameleont på något vis, att ställa om sig mellan 
olika människor”.

Betoningen av situationsbundenhet i samband med bemötande av en potentiellt misshandlad 
kvinna antyder att såväl godhets- som icke-skadaprincipen och bibliotekariens omdöme har en 
generell uppslutning när det är fråga om informationsbehov av känslig karaktär.

6.3. Bibliotekariens yrkesroll

Det tredje och sista av våra övergripande teman som vi har uppmärksammat i diskussionerna 
bland våra respondenter är det kring bibliotekariens yrkesroll. Trots att uppfattningen kring 
den egna yrkesrollen kan innebära många olika aspekter är vi här intresserade av att belysa 
respondenternas uppfattningar av detta på ett generellt plan. De aspekter av yrkesrollen som 
våra respondenters diskussioner kretsade kring var bibliotekarien som medmänniska, 
bibliotekarierollens avgränsningar samt bibliotekariens roll. Dessa aspekter presenteras och 
analyseras i det kommande. Ur riktlinjerna har vi valt att lägga fokus på nedanstående punkt, 
då denna intar en övergripande infallsvinkel kring yrkesrollen. Eftersom denna punkt i 
riktlinjerna är så pass övergripande för detta tema, har vi valt att inte fokusera på någon punkt 
ur rekommendationerna, trots att flertalet punkter i rekommendationerna till stor del handlar 
om yrkesrollen. Nedanstående punkt gäller genomgående för hela temat:

 Bibliotekarien skall vara tydlig i sin professionella roll och vidmakthålla samt 
utveckla sin yrkesskicklighet. (DIK 2000)

Kärnorden professionell roll tolkar vi som bibliotekariens yrkesroll, vilket vi nedan kommer 
att utgå ifrån. Eftersom diskussionerna kring yrkesrollen inte utgår från en specifik situation 
har respondenterna inte på samma vis som i tidigare delar utgått ifrån de etiska principerna. 
Vi har därför valt att jämställa fokusgruppernas resonemang utifrån deras övergripande 
värderingar kring yrkesrollen.

6.3.1. Bibliotekarien som medmänniska

Respondentgrupperna A och C kom in på diskussionen kring bibliotekarien som 
medmänniska vid bemötande av en användare med ett informationsbehov av känslig karaktär.
Betoningen av medmänsklighet kan utifrån vissa aspekter motsätta sig den professionella 
yrkesrollen. Flera av respondenter vid bibliotek A och C menar att det är vanligt att användare 
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öppnar upp sig för mycket och berättar hela sin livshistoria. Vid sådana situationer betonar
respondenterna vikten av att agera hänsynsfullt och därmed medmänskligt. Vid bibliotek A 
menar Anders att bibliotekarien vid sådana situationer måste vara beredd att lyssna och 
att ”det kanske kräver mer av oss som […] medmänniskor än bibliotekarier”. Hos Carlos på 
bibliotek C framträder en stark syn att rollen som medmänniska bör gå före rollen som 
bibliotekarie, vilket utgör ett ställningstagande som närmar sig kuratorsfunktionen.
Majoriteten av respondenterna anser dock inte att bibliotekarien bör inta en funktion som 
liknar kuratorsrollen, då detta ligger utanför bibliotekariens kompetens. Framför allt på 
bibliotek C går åsikterna isär, där två av tre respondenter anser att de inte vill inta en annan 
yrkesroll i och med att bibliotekarien inte kan förutsättas ha en annan yrkesrolls kompetens. 
Utifrån detta skulle ett ”aktivt” kuratorsliknande ingripande i förlängningen betraktas som ett 
brott mot icke-skadaprincipen. Den tredje respondenten, Carlos, uppvisar en särpräglad 
inställning då han istället fokuserar på det kortare perspektivet, eftersom han anser att han inte 
kan vara passiv när han befarar att någon far illa. Det första steget, enligt Carlos, är dock att 
tillgodose användarens informationsbehov och därefter inleda ett samtal som leder till att 
användaren öppnar sig, om det är vad användaren vill. Carlos anser däremot inte att 
bibliotekarien ska lägga sig i varför användaren vill ha ett visst material:

men om det […] under samtalet förekommer att […] [användaren] öppnar upp sig och berättar att 
hon vill ha mer information i de[t] här området och det är en signal för att få hjälp [är] det […] 
våran skyldighet att överlämna den informationen som besvarar den vederbörandes behov.

Christoffer håller med Carlos om att bibliotekarien och användaren måste samtala, men 
Christoffer intar ett annat förhållningssätt då han menar att ”man talar ju om det material 
dom är intresserade av, det är där samtalet ligger, alltså man går inte in och frågar [mer]”. 
Motsättningar tydliggörs ytterligare genom att Christoffer menar att han undviker att tolka in 
något i mötet, medan Carlos menar att signalement som tyder på exempelvis misshandel bör 
tas på allvar. 

6.3.2. Bibliotekarierollens avgränsningar 

Eftersom många av respondenterna vid något tillfälle har upplevt att de har agerat en annan 
yrkesroll än sin egen i rollen som bibliotekarie, kom respondenterna in på frågan om vad man 
som bibliotekarie inte är. Respondenterna menar att de inte vill gå in i en annan yrkesroll än 
sin egen. Oviljan att utöva en annan yrkesroll kan resultera i att man känner sig 
oprofessionell och inte trovärdig i rollen som bibliotekarie. En yrkesverksam bibliotekarie
bör heller inte förväntas agera en annan yrkesroll när man har en utbildning inom biblioteks-
och informationsvetenskap. Nedan presenteras respondenternas uppfattningar om vad de inte 
är och vad de helst inte vill agera i sin egen yrkesroll.

Vid bibliotek A handlar bibliotekarierollen inte om att vara socionom, då man som 
bibliotekarie inte har en sådan utbildning att ta hand om människor på det sätt som en 
socionom gör. Agneta säger att ”[man] måste ju liksom inse sin begränsning också, vad man 
kan och inte kan”. Att inse sin begränsning i att inte ha kompetens för att gå in i en annan 
yrkesroll tolkar vi, i det längre perspektivet, som att bibliotekarien undviker brott mot icke-
skadaprincipen genom att bibliotekarien då inte ger ”olämplig” hjälp. Däremot anser Anders 
att bibliotekarien bör lyssna på användaren. Även om detta ställningstagande inte innebär att 
ingripa aktivt kan det uppfattas som en eftersträvan av godhetsprincipen. Ett liknande 
resonemang saknas vid bibliotek B och D.
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På bibliotek B infanns en känsla av att användarna ofta berättar för mycket i referensintervjun. 
Vid bemötandet av en potentiellt misshandlad kvinna säger Beatrice: ”för att jag ska kunna 
hjälpa henne så måste jag ju få veta lite mer […] däremot vill jag inte veta allt”. I detta 
uttalande framgår det att respondenterna vid bibliotek B inte vill ta del av alltför personliga 
detaljer. Resonemanget kan eventuellt förstås som ett behov av bibliotekariens eget andrum i 
mötet med användarna, vilket främst sammanfaller med autonomiprincipen gentemot 
bibliotekarien själv. Respondenterna vid bibliotek B vill heller inte ha funktionen som kurator
och Beatrice menar här att ”i rollen som bibliotekarie vill jag inte ha dom förtroendena”. 
Respondenterna menar istället att fokus bör ligga på användarens informationsbehov och att 
informationsbehovet måste tydliggöras för att kunna ge tillräcklig hjälp, vilket möjliggör 
följandet av godhetsprincipen. I sammanhanget menar respondenterna att användarens rätt att 
bestämma själv går så långt att denne inte skulle får mer information om denne inte uppenbart 
bad om det. Britt menar här att ”hade hon inte sagt nånting mer så hade hon inte fått mer hjälp 
än så”. Med detta menar respondenterna, med Barbros ord, att bibliotekarien bör ”bemöta 
dom som om man inte hade tolkat in någonting” eftersom bibliotekarien bör vara neutral i 
mötet med användarna.

Även på bibliotek C har respondenterna svårt för att inta kurators- eller 
socialförmedlarfunktionen. Att koppla in andra instanser vid misstanke om att en användare 
far illa i exempelvis hemmet är heller inget som majoriteten av respondenterna på bibliotek C 
spontant skulle göra. Carina menar att bibliotekariens uppdrag inte är att spåra 
kvinnomisshandel och tror inte att bibliotekarier är de bästa att ta hand om sådana problem. 
Carina menar också att:

brukaren bestämmer vad han eller hon vill göra när dom kommer hit och vill dom gå till […] nån 
som har med offer att göra eller socialförvaltningen så hade dom ringt socialjouren kanske […] nu 
har dom kommit till oss, dom vill räta upp sina liv eller rätta till sitt liv själv […] då tycker jag att 
man ska respektera det.

Uttalandet är förenligt med autonomiprincipen eftersom användaren, som Carina nämner, 
bestämmer själv vad denne vill göra när denne kommer in på biblioteket.

Christoffer för en diskussion kring socialförmedlarfunktionen, där hans inställning till varför 
bibliotekarien är otillräcklig i att inta en mer aktiv roll tydliggörs genom följande citat:

man måste […] komma ihåg att vi har noll utbildning för att ta hand om människor som far illa, det 
är ju en sak om man […] ser att […] ett barn far illa så kan man ju diskutera och man kan kontakta 
och höra efter, alltså prata med någon annan […] kommunal institution och höra ’vad kan vi göra 
för att hjälpa barnet, vi är rädda för att det far illa vi ser det tydligt’, men annars så tycker jag 
personligen att vi ska akta oss för att göra såna saker om inte [användaren] uttryckligen säger 
[…] ’kan ni hjälpa mig att […] ta mig ur det här, vem ska jag prata med’, för då får vi hänvisa dom 
till rätt instans.

Det är viktigt att poängtera är att Carlos i sammanhanget inte gör samma strikta avgränsning 
av bibliotekarierollen som i Carinas och Christoffers resonemang ovan. Carlos anser istället 
att bibliotekarien aktivt bör bidra med såväl information som omsorg där det kan ingå att 
hänvisa användaren vidare till berörd instans, ett agerande som är baserat på 
godhetsprincipen. Carlos betoning på att han vill skydda människor och att den enskilde 
bibliotekariens känslor som uppstår i mötet i situationer som innefattar ett känsligt 
informationsbehov alltid ska gå före etiska rutiner och styrdokument, grundar sig, förutom i
godhetsprincipen, i icke-skadaprincipen. Detta för att Carlos inte vill orsaka mer lidande för 
användaren. Carlos ställningstagande medför däremot att autonomiprincipen delvis 
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bortprioriteras eftersom bibliotekarien blandar sig i användarens situation. Även om de två 
respondenterna vid bibliotek C som inte vill inta en annan yrkesroll inser 
bibliotekariekompetensens gränser, anser de inte att det är rätt att hänvisa användaren vidare 
till berörd instans, om användaren själv inte uttrycker detta tydligt. Dessa två respondenters 
beslut grundar sig i användarens rätt till självbestämmande; autonomiprincipen. Däremot kan 
det vara motiverat att hänvisa vidare om det gäller ett barn som de misstänker far illa. Här blir 
istället icke-skadaprincipen vägledande.

Precis som vid övriga bibliotek känner sig respondenterna vid bibliotek D obekväma med att 
inta funktionen som kurator. Respondenterna diskuterade att de upplever att användaren ofta 
öppnar sig för mycket snarare än att vara besvärad av att tydliggöra sitt informationsbehov. 
Respondenterna på bibliotek D är överens om att det är vanligt att människor söker sig till 
biblioteket när de har behov av att prata. Detta medför att många användare ”vill ha en 
kurator” (Doris), vilket inte alltid upplevs som helt bekvämt för bibliotekarien. Daniella 
menar att bibliotekarien ställer frågor utifrån användarens informationsbehov, eftersom det är 
det bibliotekarien har kompetens för att göra. Diana menar dock att användaren inte alltid 
inser detta. I en referensintervju menar Daniella då att ”man hade ju aldrig sagt ’å lilla du vad 
hemskt att du är misshandlad’, utan man hade ju försökt prata mer om böckerna”. I likhet 
med Daniella menar Diana att hon ”fokuserar på vad vi kan göra, alltså vad det finns för 
litteratur om det här eller hur man kan hänvisa till var man […] kan få den hjälpen som jag 
[…] uppfattar att dom behöver”. Respondenterna vid bibliotek D menar med andra ord att de 
skulle fokusera på användarens informationsbehov och inte på det personliga planet. Utifrån 
det sammantagna resonemanget anses att bibliotekarien inte har en förmedlarfunktion såvida 
användaren inte uttrycker detta önskemål. Ovanstående resonemang visar att respondenterna 
vid bibliotek D inser yrkesrollens begränsning, vilket leder till att respondenternas 
resonemang undviker brott mot icke-skadaprincipen. För att kompensera yrkesrollens 
begränsning tycks det vara befogat att hänvisa vidare vid ett uttalat behov, vilket kan tolkas 
som såväl godhets- som icke-skadaprincipen. Att fokusera på informationsbehovet och inte 
vilja veta allt om användaren kan även förstås som att godhetsprincipen och bibliotekariens 
autonomi; autonomiprincipen, är viktiga aspekter i mötet med användaren.

Utifrån det sammantagna resonemanget kring bibliotekarierollens avgränsningar kan det 
tolkas som att bibliotekarien kan inta ett professionellt förhållningssätt på det sättet att denne 
bemöter användarna på ett tydligt och korrekt sätt, om en situation med ett känsligt 
informationsbehov skulle uppstå. Skulle en sådan situation uppstå kan bibliotekarien, enligt 
flertalet respondenter, fokusera på det bibliotekarien har kompetens för, det vill säga 
informationsbehovet.

6.3.3. Bibliotekariens roll

I föregående avsnitt presenterades och analyserades respondenternas uppfattningar om vad de 
inte är och inte vill agera i sin yrkesroll. Bibliotekarierollen är mångfacetterad, men i det här 
avsnittet presenteras respondenternas uppfattningar av vad man som bibliotekarie är eller vill 
vara, eftersom även detta berördes i fokusgruppsdiskussionerna.

Flertalet av respondenterna i samtliga respondentgrupper ansåg att de som bibliotekarier är 
informationssökare och pedagoger, men att pedagogiken ser olika ut beroende på användare19. 
Gränsdragningen mellan pedagogik och serviceinriktat arbete är ibland otydlig, enligt flertalet

                                               
19 Detta diskuteras utförligare i avsnittet ”6.1.3. Användares behov och förutsättningar”.
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av respondenterna. Vid bibliotek A och C menar respondenterna att ett pedagogiskt 
förhållningssätt bör hållas mot de allra flesta användare. Respondenterna vid bibliotek B 
menar dock att de främst är ”curlingbibliotekarier” som servar sina användare, vilket de gör
med risken att användaren inte ska återvända till biblioteket om denne inte får all hjälp 
bibliotekarien har att ge. Respondenterna vid bibliotek B drar dock en skillnad mellan 
skolbundna frågor och övriga frågor, då de anser att skolbundna frågor kräver ett mer 
pedagogiskt bemötande, vilket kan sammanfattas som att ge hjälp till självhjälp. Ett 
pedagogiskt förhållningssätt som kan sammanfattas som att bibliotekarien ger hjälp till 
självhjälp, kan i förlängningen medföra att användarna kan bli mer självgående. Hjälp till 
självhjälp stödjer främst autonomi- och godhetsprincipen, eftersom användarna rustas för att 
tillgodose sina informationsbehov på egen hand. Godhetsprincipen är dock även aktuell då 
bibliotekarien servar användaren, eftersom användaren då ges det efterfrågade materialet. 
Resonemanget tydliggör att helt olika tillvägagångssätt kan motiveras genom samma etiska 
princip. Insikten om detta skapar ett behov av att tydliggöra beslutsgrunden och vilka värden 
som prioriteras väl.

Sammantaget kan det sägas att uppfattningen av den professionella yrkesrollen kan se olika ut 
för personer inom ett och samma yrke, vilket kan skapa förvirring hos användarna. 
Riktlinjernas allmänna formuleringar tydliggör inte innebörden av begreppet professionalitet, 
eftersom professionalitet är ett mångtydigt begrepp. Ständig reflektion och diskussion kring 
detta bör därför föras bland yrkesverksamma bibliotekarier.

6.4. Sammanfattning av resultatbeskrivning och analys

I det följande vill vi sammanfatta vad som har framgått i resultatbeskrivningen och analysen 
för att på så vis visa spännvidden som respondenternas resonemang rör sig inom. 

Utifrån temat jämlikt bemötande framgår det att respondenterna generellt sätt betonar ett 
opartiskt och jämlikt bemötande, vilket stödjer rättviseprincipen. Problematiken ligger i att det 
opartiska bemötandet kan kollidera med det personliga omdömet, vilket framgår i vår studie. 
Vid samtliga bibliotek omnämns att bibliotekarien bör följa uppsatta regler för att garantera 
ett opartiskt och konsekvent bemötande som överensstämmer med rättviseprincipen. Vid 
bibliotek A, B och C framhålls att regler bör följas förutom vid undantag där istället 
bibliotekariens eget omdöme, och därmed godhetsprincipen gentemot användaren, blir 
vägledande. Det är enbart en respondent vid bibliotek C samt respondenterna vid bibliotek D 
som anser att regler alltid bör följas, vilket konsekvent överensstämmer med rättviseprincipen. 
Vid bibliotek B tydliggörs den största motsättningen där respondenterna främst tycks 
framhålla bibliotekariens eget omdöme. 

Respondenterna vid bibliotek B och C nämner att användarens intryck och beteende kan 
påverka bibliotekariens agerande. Situationsspecifika omständigheter betonas vid flertalet 
bibliotek och medför att godhetsprincipen framhävs tydligare än rättviseprincipen. 

Respondenterna sätter på olika vis godhetsprincipen framför rättviseprincipen när 
bedömningar görs efter användares behov och förutsättningar. Vid bibliotek A förespråkas det 
opartiska bemötandet mest konsekvent, men här finns undantag. Vid bibliotek D lyfts 
kollisionen mellan omdömet och opartiskheten fram. Vid bibliotek B och C är respondenterna 
öppna med att olika aspekter hos användaren påverkar bibliotekariens agerande. 
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Utifrån användarkategorierna framkommer det att respondenterna är eniga om att ett 
pedagogiskt förhållningssätt bör hållas gentemot gymnasieeleven. Det är inte främst 
rättviseprincipen eller autonomiprincipen som gör sig gällande utan godhetsprincipen ur ett 
längre perspektiv. Mot den äldre damen visas en enighet i ett hänsynstagande som 
sammanfaller med godhetsprincipen. Till skillnad från övriga bibliotek betonas damens 
självbestämmande, vilket stödjer autonomiprincipen, vid bibliotek A. Respondenterna vid 
bibliotek A och en respondent vid bibliotek D gör ingen åtskillnad mellan barn och vuxna, 
vilket överensstämmer med rättviseprincipen. Två av respondenterna vid bibliotek D 
poängterar icke-skadaprincipen utifrån den hästtokiga 10-åriga flickan. Angående 
kommunpolitikern menar majoriteten av respondenterna att denne bör bemötas som övriga 
användare, vilket överensstämmer med rättviseprincipen. Vid bibliotek C påtalar en 
respondent att bibliotekarien bör visa att denne gör sitt arbete gentemot kommunpolitikern. En 
respondent vid bibliotek D menar att frågan kan vara avgörande för vilken hjälp som ges. 
Respondenterna verkar inte vara medvetna om att rättviseprincipen problematiseras när de tar 
ställning till användares behov och förutsättningar. Godhetsprincipen gentemot respektive 
användare tycks prioriteras högst.

Vikten av alla frågor betonas vid samtliga bibliotek, vilket överensstämmer med 
rättviseprincipen. På bibliotek A uppges det gälla utan förbehåll. På bibliotek B och D 
problematiseras frågors likvärdighet och konklusionen blir att alla frågor inte medför likadan 
hjälp. Vid bibliotek B betonas att bibliotekarien bör undvika att kränka användaren, vilket 
stödjer icke-skadaprincipen. Vid bibliotek C framkommer att användarens beteende kan 
påverka bibliotekariens agerande.

Temat användares integritet, med aspekterna användaren sätter gränsen, att undvika 
kränkning av användares integritet samt situationsbundenhet i förhållande till känsliga 
informationsbehov kan, enligt våra respondenter, sägas handla om att inte lägga sig i 
användarens angelägenheter. Detta kan ske genom att bland annat låta användaren bestämma 
över mötet och inte hänvisa vidare till annan instans utan medgivande från användaren samt 
att vara medveten om hur frågor ställs. Genom en insikt kring dessa perspektiv visar 
bibliotekarien att denne är medveten om framför allt autonomiprincipens, men även godhets-
och icke-skadaprincipens innebörd. Bibliotekarien visar även tecken på att handla efter 
omdöme och utifrån respekt för användarens integritet, både ur ett personligt och socialt 
perspektiv. Åsikterna för hur bibliotekarien ska agera vid risk för kränkning av användarens 
integritet är relativt lika i respondentgrupperna. Undantaget är dock respondenterna vid 
bibliotek C där en av respondenterna anser att bibliotekarien delvis bör inta en annan 
yrkesfunktion än sin egen. Respondenten i fråga anser därmed att icke-skadaprincipen bör 
prioriteras över autonomiprincipen.

Kring temat bibliotekariens yrkesroll presenterades respondenternas tolkning av vad 
kärnorden professionell roll innebär. Yrkesrollen har diskuterats utifrån följande aspekter: 
bibliotekarien som medmänniska, bibliotekarierollens avgränsningar samt bibliotekariens roll. 
I alla respondentgrupper diskuterades huruvida bibliotekarien bör gå in i en kuratorsliknande 
funktion eller inte. Majoriteten av respondenterna menar att det viktigaste är att inta ett 
professionellt förhållningssätt och bemöta användarna på ett tydligt och korrekt sätt istället för 
att inta exempelvis kuratorsfunktionen. Resonemanget medför en insikt om yrkesrollens 
begränsning och att ”olämplig” hjälp inte ges, vilket annars skulle kunna bryta mot icke-
skadaprincipen. I och med att respondenterna intar ett professionellt förhållningssätt visar de 
sig väl medvetna om autonomi-, godhets- och icke-skadaprincipen. Respondenterna vid 
bibliotek B och D betonar även resonemang som stödjer bibliotekariens autonomi gentemot 
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användaren. Två respondenter vid bibliotek C betonar framför allt resonemang som stödjer 
autonomiprincipen gentemot användaren. Den tredje respondenten vid bibliotek C framhåller 
istället icke-skadaprincipen och godhetsprincipen i sin strävan av att skydda människor. De 
övriga respondenterna vid bibliotek C anser att barn som misstänks fara illa kan medföra att 
icke-skadaprincipen hålls högre än autonomiprincipen. Ett pedagogiskt förhållningssätt 
gentemot användare genom hjälp till självhjälp stödjer framför allt autonomi- och 
godhetsprincipen. Godhetsprincipen framhålls även då bibliotekarien servar användaren. 

Vi anser inte att åsikterna överlag skiljer sig väsentligt åt, utan skillnader är framförallt 
individuellt baserade eller grundade i att de olika fokusgrupperna inte berörda alla aspekter 
lika djupgående.
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7. Diskussion

I det följande för vi fram aspekter vi har funnit intressanta i vår resultatbeskrivning och analys
och sammanför dem med resonemang hämtade från kapitel ”3. Tidigare forskning”. 
Upplägget utgår ifrån uppsatsens tre huvudteman; jämlikt bemötande, användares integritet 
och bibliotekariens yrkesroll. Eftersom uppsatsens syfte är att studera relationen mellan 
allmänetiska och yrkesetiska synsätt har grunden för de teoretiska utgångspunkterna utgjorts 
av modellerna hämtade från McMenemy m.fl. (2007:11) och Balslev och Rosenqvist 
(1994:13) som bland annat uppmärksammar den allmänetiska och den yrkesetiska nivån. Vi 
har utifrån modellerna valt att använda oss av exemplifieringarna allmänetiska principer och 
bibliotekarieetiska styrdokument. Genom sammanföringen skapas en förståelse för och 
problematiseras etiknivåerna. På så vis synliggörs vilka etiska värden som prioriteras inom 
bibliotekarieyrket, vilket nedan kommer att diskuteras i relation till tidigare forskning.

7.1. Jämlikt bemötande

I kapitel ”3. Tidigare forskning” påtalas eftersträvandet av rättviseprincipen som en 
grundläggande princip för bibliotekarieyrket (Balslev & Rosenqvist 1994:78; Froehlich 
1997:71). Trots att betoningen av rättviseprincipen är stark även i vårt empiriska material, 
visar vår analys att efterlevandet av rättviseprincipen är problematiskt att uppnå i praktiken. 
Rättviseprincipen innebär enligt oss ett eftersträvande av jämlikt bemötande, men vad ett 
jämlikt bemötande verkligen innebär visar sig vara oklart. Våra respondenter tycks spontant 
mena att ett jämlikt bemötande innebär att fördela hjälpen lika oavsett individ- eller 
situationsspecifika omständigheter. Hauptman (1988:47) och Zipkowitz (1996:41f.) har dock 
uppmärksammat en rad individ- och situationsspecifika omständigheter som kan påverka 
bibliotekariens jämlika bemötande, bland annat användarens beteende och behov samt 
informationsfrågans karaktär. Utifrån detta ifrågasätter Hauptman om jämlikt bemötande 
alltid uppnås i praktiken. Vår undersökning visar att individ- och situationsspecifika
omständigheter såsom samtal, kroppsspråk, intryck, beteende, attityd, informationsfrågans 
karaktär samt samspel mellan bibliotekarie och användare utgör faktorer som kan hota det 
jämlika bemötandet. Det framgår att stor tyngd läggs vid den aktuella kontexten vid varje 
enskilt möte, vilket kan medföra att rättviseprincipen kan vara svår att efterleva i 
yrkesutövandet. Vi menar att en medvetenhet kring sådana faktorer rustar den 
yrkesverksamme bibliotekarien att hantera bemötandesituationer med olika användare. Med 
hjälp av allmänetiska synsätt synliggörs på så vis problematiken i aspekter som förespråkas i 
bibliotekariers yrkesetik.

I kapitel ”3. Tidigare forskning” uppmärksammar Preer (2008:54) och Sundström (2008:44) 
ett annat förhållningssätt av jämlikt bemötande som innebär att bibliotekarien anpassar sig 
efter användarens förutsättningar och behov. Till skillnad från tolkningsvarianten av 
rättviseprincipen att fördela lika, diskuteras även tolkningen att fördela efter behov (Collste 
2002:88) i ”4.1. Etiska principer”. Även den sistnämnda innebörden återfinns i vårt empiriska 
material då respondenterna resonerar utifrån olika användarkategorier. I vår empiri framgår 
det dock ingen tydlig insikt i att dessa förhållningssätt delvis motsätter sig varandra. I och 
med otydligheten i innebörden av ett jämlikt bemötande, menar vi att det vid reflektion över 
sin yrkesroll som bibliotekarie krävs ett medvetandegörande och en konkretisering, vilket kan 
uppnås då allmänetiska synsätt ställs mot yrkesetiska synsätt. På så vis tydliggörs vilka etiska 
värden som kan prioriteras respektive bortprioriteras samt skälen bakom detta. En annan 
problematisering av rättviseprincipen, är att denna främst betonas av respondenterna på ett 
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generellt plan. När det istället rör sig om specifika bemötandesituationer med en viss 
användare i åtanke bedömer majoriteten av respondenterna att godhetsprincipen bör 
prioriteras högst. Godhetsprincipen innebär då att bibliotekarien försöker ge varje användare 
så god hjälp som möjligt. Utifrån detta tydliggörs en åtskillnad i förhållningssättet på ett 
allmänt plan; rättviseprincipen, och på ett situationsspecifikt plan; godhetsprincipen, vilket 
medför ett behov av att reflektera över vilka etiska värden som bör prioriteras i 
yrkesutövandet som bibliotekarie. Genom den fördjupade förståelsen som ett allmänetiskt 
perspektiv medför tydliggörs problematiken i bibliotekarieetiska styrdokument. Vår studie 
stödjer på så vis McMenemys m.fl. (2007:11ff.) och Balslevs och Rosenqvists (1994:12ff.) 
antydan om att det kan råda motsättningar mellan olika etiknivåer. 

I vår studie har även en motsättning mellan det jämlika och det opartiska bemötandet 
respektive inflytandet av bibliotekariens förutfattade meningar och egna bedömningar visat 
sig. Flertalet respondenter påtalar på ett generellt plan vikten av att undvika att förutfattade 
meningar eller egna bedömningar påverkar bibliotekariens yrkesutövande. Den här 
inställningen förespråkas för att kunna uppnå ett jämlikt bemötande som överensstämmer med 
rättviseprincipen. En sammanhängande aspekt som Alfino och Pierce (1997:146) lyfter fram 
är dock att opartiskheten delvis måste frångås då bibliotekarien avgör och tillgodoser 
användarens informationsbehov. I och med att de bibliotekarieetiska styrdokumenten betonar 
såväl ett opartiskt och jämlikt bemötande som bemötande utifrån omdöme och utifrån 
användares behov synliggörs problematiska aspekter. Genom den insikten kan även 
resonemanget kring de allmänetiska principerna och framför allt rättviseprincipen 
problematiseras. Detta blir också tydligt i vår undersökning då respondenterna utifrån de olika 
användarkategorierna resonerar fram olika tillvägagångssätt utifrån de aktuella behoven. Här 
förändras resonemanget när det förs på ett situationsspecifikt plan. I detta övergår det jämlika 
bemötandet till att handla om att fördela efter behov och inte efter att fördela lika. Eftersom 
bibliotekarien låter sitt omdöme vara vägledande, menar vi liksom Ohlsson (2007:85), att det 
är viktigt att utveckla en medvetenhet kring sina förutfattade meningar och grunden bakom 
sitt omdöme. Till skillnad från Balslevs och Rosenqvists (1994:87) undersökning kommer vi 
fram till att bibliotekariens tillvägagångssätt gentemot olika användarkategorier kan skilja sig 
åt i betydligt högre utsträckning.

Utifrån de olika användarkategorierna vill vi här fokusera på den hästtokiga 10-åriga flickan
som användare. Balslev och Rosenqvist (1994:84f.) antog att flickan skulle kunna utgöra en 
användarkategori som kunde nedprioriteras eftersom hon dels är ett barn och dels för att 
bibliotekarierna skulle kunna bedöma hennes fråga som mindre seriös. Deras slutsatser visar 
dock att flickan skulle behandlas som de övriga användarkategorierna. Betoningen på jämlikt 
bemötande av vuxna som användare och barn som användare återfinns också i vår empiri. 
Däremot påtalar våra respondenter samtidigt vikten av att tydligt uppmärksamma barnen, 
vilket främst stödjer icke-skadaprincipen. Betoningen av hänsynstagandet och respekten mot 
barn som användare tror vi delvis beror på en årsrapport (Barnombudsmannen 2009:16) som 
gavs ut i samband med vår datainsamling, vilken tydliggör att barn inte upplever sig bli 
bemötta med respekt på offentliga institutioner. Utöver detta utgör barn, enligt 
bibliotekslagen, en prioriterad målgrupp för folkbiblioteken.

7.2. Användares integritet

I kapitel ”3. Tidigare forskning” framkommer att bibliotekarien har en skyldighet att 
respektera användares integritet och att detta är en etisk angelägenhet i bibliotekarieyrket 
(Froehlich 1997:68; McMenemy m.fl. 2007:128). Detta framkommer även i såväl riktlinjerna 
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som rekommendationerna, liksom i vårt empiriska material. Genom allmänetiska synsätt 
tydliggörs att skyddandet av användarens integritet kan få olika konsekvenser beroende på 
användarens situation, vilket också stödjer de antydda motsättningarna mellan olika etiknivåer 
som McMenemy m.fl. (2007:11ff.) och Balslev och Rosenqvist (1994:12ff.) uppmärksammar.

Var gränsen går för integritetskränkning är, enligt våra respondenter, svår att dra då de menar 
att detta kan skilja sig åt från person till person. Detta visar att respondenterna är medvetna 
om innebörden i såväl icke-skadaprincipen som godhetsprincipen. Däremot kan, enligt 
Froehlich (1997:69f.), själva referensintervjun medföra integritetskränkning, då användaren 
eventuellt ”tvingas” ge mer information om sig själv än önskat. Majoriteten av våra 
respondenter anser att användaren bör vara den som bestämmer hur mötet och 
referensintervjun ska fortskrida, vilket förespråkar att autonomiprincipen bör sättas främst när 
det rör sig om känsliga informationsbehov. En intressant aspekt som visade sig i vår empiri 
var att undvikandet av eventuella integritetskränkningar kan medföra att en gymnasieelev som 
håller på med ett skolarbete ges kontaktuppgifter till berörd instans medan en användare som 
potentiellt sett kan fara illa kanske inte delges kontaktuppgifterna. Enligt våra respondenter 
bör inte fokus i bibliotekariens frågor ligga på att ta reda på vad användaren ska ha materialet 
till utan vilken typ av och hur mycket material som efterfrågas. Utifrån detta kan således 
relevant information förbises. Med hjälp av allmänetiska synsätt i form av allmänetiska 
principer framträder en nyanserad bild av vad integritet kan innebära och därmed nås även en 
fördjupad förståelse kring bibliotekarieetiken i form av styrdokument.

7.3. Bibliotekariens yrkesroll

Enligt Hauptman (1988:96, 42) kan det vara berättigat att bibliotekarien gör intrång på 
användarens integritet genom att förmedla kontakter till andra instanser eller professionella 
yrkesutövare. Trots insikten i bibliotekarierollens avgränsningar menar flertalet av
respondenterna att de inte skulle förmedla kontakter utan användarens antydan, eftersom detta 
skulle vara ett brott mot användarens autonomi. Barn lyftes dock fram som ett undantag då 
det är berättigat att hänvisa vidare. Här väger då icke-skadaprincipen tyngre än 
autonomiprincipen.

En annan aspekt av integritetsfrågan på bibliotek, visar Hauptman (1988:42f., 71), är om 
bibliotekarien ska ta ett professionellt ansvar, vilket innebär att vara opartisk, eller 
medmänskligt ansvar, vilket innebär ett socialt ansvar. Hauptman menar att det medmänskliga 
ansvaret bör fokuseras högst i de allra flesta fall. I vår studie kom det dock fram att endast en 
respondent låter det medmänskliga ansvaret gå före det professionella ansvaret. Utifrån 
Westregårds resonemang (Ohlsson 2007:66f.) bedömer denna respondent det medmänskliga 
ansvaret (icke-skadaprincipen) som ett motsatt etiskt berättigat intresse, vilket då väger tyngre 
än autonomiprincipen. De övriga respondenterna menar i sammanhanget att deras 
professionella ansvar som bibliotekarier, där de främst ser sig som pedagoger och 
informationssökare, bör råda i mötet med användarna. Ur olika perspektiv förespråkas här 
icke-skadaprincipen, då respondenten som förespråkar ett medmänskligt ansvar inte vill att 
användaren ska lida mer av den svåra situationen, medan de övriga inte vill tränga in i 
användarens personliga sfär och på så sätt orsaka mer skada eller lidande i en redan svår 
situation genom att exempelvis ge ”olämplig” hjälp.

Enligt Alfino och Pierce (1997:110) har folkbiblioteket delvis två funktioner; 
utbildningsfunktionen och förströelsefunktionen. Utbildningsfunktionen handlar om hjälp till 
självhjälp för såväl yngre som äldre användare, vilket innebär att bibliotekarien intar en 
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pedagogisk roll. Detta stämmer väl överens med vår studie då respondenterna anser att en del 
av deras roll är att vara pedagog. Det pedagogiska förhållningssättet gentemot skolelever 
menar Sundström (2008:21) är något som skolbibliotekarier bör utgå ifrån. Detta tycks även 
vara något som bör eftersträvas på folkbibliotek i och med att styrdokument, så som 
bibliotekslagen (1996) och UNESCO:s folkbiblioteksmanifest (1994), påpekar främjandet av
utbildning. Våra respondenter menar att skolelevers informationsbehov är en del av lärandet, 
vilket gör att respondenterna inte vill servera det rätta svaret. Det är oklart om det rör 
skolelever i samtliga åldrar i och med att våra respondenter betonade självhjälp gentemot 
gymnasieeleven även om denne egentligen önskar direkt hjälp, medan den 10-åriga flickan 
som också är skolelev anses ska ges mer direkt hjälp. Eventuellt spelar tolkningen kring 
huruvida informationsfrågan har skolanknytning eller inte in. Däremot anser respondenterna
att serverandet är giltigt när det gäller äldre användare. Serviceinriktning lyfts därmed tydligt 
fram i vår empiri, vilket aktualiserar förströelsefunktionen som förespråkar levererande av 
information. De båda funktionerna tycks således förespråkas parallellt, men appliceringen av 
den ena respektive den andra tycks vara beroende av bibliotekariens individuella 
bedömningar. Då våra respondenter servar användarna handlar det främst om upprätthållandet 
av godhetsprincipen. I båda funktionerna stöds godhetsprincipen, men denna motiveras olika 
utifrån bedömningen av olika användare.

Ytterligare en aspekt i bibliotekarierollen är att inse yrkesrollens begränsningar (Froehlich 
1997:67; Hauptman 1988:51, 95). Denna aspekt berörde även våra respondenter, då de menar 
att de inte vill träda in i någon annan yrkesroll. Froehlich (1997:67) och Hauptman (1988:51, 
95) anser att bibliotekarien bör hänvisa vidare till andra instanser i de fall då bibliotekarien 
själv saknar den rätta kompetensen. Detta togs även upp bland våra respondenter, dock är det 
något som flertalet av respondenterna känner sig obekväma med. Majoriteten av våra 
respondenter ansluter sig till autonomiprincipen framför godhetsprincipen i detta 
sammanhang.

7.4. Metodologisk kommentar

I det här avsnittet vill vi kommentera hur vi upplever att vår metod har fungerat och vad det 
får för påverkan på vår studie om hur bibliotekarieetiken och etiska värden kan förstås när 
både allmänetiska och yrkesetiska synsätt studeras.

Vi har inte sökt uttömlighet vad gäller alla tänkbara etiska värderingar i samband med våra 
teoretiska fall. Det vi har varit intresserade är att skapa en fördjupad förståelse kring 
relationen mellan allmänetiska och yrkesetiska synsätt. Vi har valt att stödja oss mot den form 
av generalisering som Bryman (2002:271) lyfter fram. Bryman (2002:271) anger i 
sammanhanget att resultaten från en kvalitativ undersökning inte bör generaliseras i 
förhållande till populationen utan till den valda teorin. 

Begreppet reliabilitet innebär att samma resultat ska kunna uppnås när flera forskare 
analyserar samma material. För att kunna styrka analysen, menar Wibeck (2000:120) att det 
krävs att en stor mängd data återges. Eftersom våra transkriptioner omfattade omkring 200 
sidor har vi dock varit tvungna att sammanfatta respondenternas resonemang betydligt. Med 
våra urval har vi dock försökt uppnå en nyanserad beskrivning som överensstämmer med 
respondenternas resonemang i sin helhet.

Validitet handlar om trovärdigheten i studien. En form av validitet som Wibeck (2000:122, 
128) för fram är ”ekologisk validitet”, som fokusgrupper sägs ha en hög grad av. Detta 
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innebär att en fokusgruppssituation genom sin diskussionsform ofta upplevs som relativt 
naturlig för respondenterna. I sammanhanget menar Wibeck (2000:122, 128) att det är 
grundläggande för människor att diskutera olika angelägenheter i grupper. Därmed menar 
Wibeck (2000:122, 128) att åsikter vanligen formas i någon form av social händelse, vilket i 
vårt fall utgörs av fokusgrupper. Diskussionsformen kan kontrasteras mot enskilda intervjuer 
som riskerar att upplevas som förhör (Wibeck 2000:122). Respondenterna i vår studie levde 
sig in i de uppställda situationerna och hade lätt för att diskutera kring dem. Eftersom 
styrningsgraden inte var hög, drog respondenterna även egna paralleller som fördjupade 
resonemangen. En del respondenter påtalade svårigheter i att samtliga faktorer inte går att 
utforska i teoretiska situationer, men respondenterna lyckades trots det föra diskussioner som 
var konkreta. Respondenternas uttryckta värderingar kan dock inte avslöja de faktiska 
förhållandena i yrkesutövandet, vilket Wibeck (2000:40f.) också påpekar. Vår avsikt är inte 
att undersöka om det finns en samstämmighet mellan ord och handling, utan vårt intresse 
ligger på värderingarnas nivå. Vi uppskattar dock om uppsatsen bidrar till självreflektion och 
en insikt i att värderingar kan få konsekvenser för det faktiska handlandet. 

Wibeck (2000:53) uppger att bekantskap mellan respondenterna kan medföra att 
respondenterna undviker att uttrycka aspekter som kan upplevas som socialt oaccepterade. Vi 
kan dock inte försäkra oss om att inga sådana förbehållanden ägde rum, men det vi iakttog var 
snarare hur respondenterna gav uttryck för spontana reaktioner. Vi blev till exempel 
förvånade när respondenterna utförligt diskuterade om användarens yttre kunde påverka 
bibliotekariens agerande. Det gemensamma resonerandet visade sig vara lämpligt för att 
pröva och ifrågasätta olika tankegångar.

I metodkapitlet nämner vi att två av våra fokusgrupper tilldelades ett stimulusmaterial; detta 
fick dock inte den användning som vi hade tänkt oss inledningsvis. Analysmodellen med sin 
matris, som stimulusmaterialet bestod av, fick en hämmande effekt på diskussionerna i de 
fokusgrupperna som tilldelades den. Vi valde därför att låta respondenterna förhålla sig friare 
till analysmodellen under diskussionerna. Vi anser dock att stimulusmaterialet fyllde en viktig 
funktion genom att de allmänetiska principerna gav struktur åt resonemangen. Användningen 
medförde att vi även kunde urskilja resonemang som överensstämde med de aktuella 
principerna i de fokusgrupper som inte tilldelades stimulusmaterialet.

Till en början trodde vi även att stimulusmaterialets struktur skulle medföra att fler 
handlingsalternativ och tolkningar av principerna skulle medföra skillnader i resonemangen 
jämfört med grupperna som inte tilldelades materialet. Resonemangen visade sig dock vara 
snarlika. Skillnader berodde främst på den fria diskussionsformen där en del fokusgrupper 
fokuserade vissa aspekter mer än andra. Skillnader inom och mellan fokusgrupperna berodde 
även på att det handlar om grundläggande etiska värderingar där vi som individer skiljer oss 
åt. Eftersom resonemangen blev likartade anser vi att det indikerar att användandet av de 
allmänetiska principerna fungerar väl i samband med bibliotekarierollen.

I det sammantagna resonemanget har vi tydliggjort aspekter som vi upplever har påverkat hur 
metoden har fungerat. Aspekterna som har tagits upp är mättnad och generalisering, den fria 
diskussionsformens påverkan för validiteten, teoretiska fall, värderingarnas och inte 
agerandets nivå, bekantskapens påverkan samt stimulusmaterialets förändrade funktion. Även 
med de här aspekterna i åtanke anser vi att vår studie tillför förståelse för och 
problematiseringar av relationen mellan allmänetiska och yrkesetiska synsätt. Studien 
synliggör i sammanhanget vilka etiska värden som prioriteras i bibliotekarieyrket vad gäller 
bemötandeaspekten mot användare.
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8. Slutsatser

Uppsatsens syfte har varit att studera relationen mellan allmänetiska synsätt och yrkesetiska 
synsätt, för att på så vis skapa en förståelse för vilka värden som prioriteras inom 
bibliotekarieyrket vad gäller bemötandeaspekten gentemot användare. För att kunna uppfylla
syftet användes följande frågeställningar:

 Hur kan allmänetiska principer förstås utifrån ett folkbibliotekarieperspektiv?
 Hur kan bibliotekarieetiska styrdokument förstås utifrån ett 

folkbibliotekarieperspektiv?
 På vilket sätt kan bibliotekarieetiska styrdokument problematiseras i relation till 

allmänetiska principer?

Nedan redogörs de främsta slutsatserna kring dessa frågeställningar.

Hur kan allmänetiska principer förstås utifrån ett folkbibliotekarieperspektiv?

Det visar sig att de fyra allmänetiska principerna fungerar väl som utgångspunkt i 
bibliotekarieyrket såväl som med DIK:s Yrkesetiska riktlinjer för bibliotekarier (2000) och 
Svensk Biblioteksförenings rekommendationer för referens- och informationsarbete (2002). 
Vi upplever de fyra principerna som tillräckligt mångfacetterade och därmed tolkningsbara 
för att kunna utgöra användbara verktyg. På så vis kan fördjupad förståelse uppnås av den 
etiska dimensionen av bibliotekarieyrket. Med hjälp av dessa principer tydliggörs vilka etiska 
värden respondenterna prioriterar och bortprioriterar i olika situationer. I temat jämlikt 
bemötande framträder rättviseprincipen i resonemang på ett generellt plan, medan 
godhetsprincipen görs gällande på ett specifikt plan. Att godhetsprincipen aktualiseras i 
specifika situationer beror på att respondenterna då anser att det är viktigast att ge bästa 
möjliga hjälp utifrån varje användares utgångspunkt. Temat användares integritet betonar
framför allt autonomiprincipen där användaren själv avgör hur långt bibliotekarien ska sträcka 
sig i mötet. Intressant att uppmärksamma här är dock att en respondent sätter 
godhetsprincipen och icke-skadaprincipen högst i sådana situationer. I temat bibliotekariens 
yrkesroll uppmärksammas främst godhetsprincipen och icke-skadaprincipen. Medvetenheten 
om yrkesrollens begränsningar innebär i ett längre perspektiv att icke-skadaprincipen 
upprätthålls.

Hur kan bibliotekarieetiska styrdokument förstås utifrån ett folkbibliotekarieperspektiv?

Genom vårt tillvägagångssätt att strukturera resultatbeskrivningen och analysen utifrån 
kärnord i DIK:s Yrkesetiska riktlinjer för bibliotekarier (2000) och Svensk Biblioteksförenings 
rekommendationer för referens- och informationsarbete (2002), har förståelsen av 
styrdokumenten tydliggjorts. Upplägget utifrån de tre huvudtemana har medfört att flera 
underliggande aspekter i kärnorden har klargjorts, vilket ger en fördjupad förståelse kring vad 
bibliotekarieetiska styrdokument egentligen kan handla om. Under temat jämlikt bemötande 
har följande viktiga aspekter att ta hänsyn till synliggjorts: opartiskhet, förutfattade meningar, 
personligt omdöme, förhållningssätt till regler, användares beteende och intryck, användares 
behov och förutsättningar samt informationsfrågans karaktär. Under temat användares 
integritet har följande aspekter visat sig: användarens gränssättande, undvikandet av 
integritetskränkning samt situationsbundenhet i förhållande till känsliga frågor. I vårt tredje 
tema, bibliotekariens yrkesroll, synliggjordes följande aspekter: bibliotekarien som 
medmänniska, bibliotekariens avgränsningar, samt bibliotekariens roll.
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På vilket sätt kan bibliotekarieetiska styrdokument problematiseras i relation till allmänetiska 
principer?

DIK:s Yrkesetiska riktlinjer för bibliotekarier (2000) är formulerade på ett generellt sätt
med ”välklingande” kärnord som de flesta förmodligen upplever som rimliga att efterleva. 
Genom vår sammanföring av allmänetiska och yrkesetiska synsätt visar det sig dock att 
somliga av kärnorden i riktlinjerna och Svensk Biblioteksförenings rekommendationer för 
referens- och informationsarbete (2002) egentligen motsätter sig varandra. Det är framförallt 
att bemöta sina användare utifrån eget omdöme, användares behov samt opartiskt och jämlikt 
som kan vålla problem, både vad gäller temat jämlikt bemötande såväl som användares 
integritet. Att värna om de demokratiska värdena, det vill säga att efterleva att alla användare 
ges lika värde och rättigheter, visar sig även vara problematiskt beroende på hur stor vikt som 
läggs på individspecifika aspekter. Såväl riktlinjerna som rekommendationerna omnämner 
vikten av bibliotekariens professionalitet och att bibliotekstjänsterna ska hålla god kvalitet. 
Hur bibliotekarierna upplever sin professionella roll samt vad användarna upplever som god 
kvalitet skiljer sig dock förmodligen åt från person till person. Motsättningen mellan 
kärnorden i styrdokumenten kan dock delvis ses som något positivt eftersom varje 
yrkesverksam bibliotekarie ges utrymme för egen reflektion. Eftersom det råder motsättningar 
och därmed även möjligheter att prioritera olika etiska värden över andra blir det viktigt att 
medvetandegöra vad som prioriteras och vad som bortprioriteras. Detta kan underlättas med 
hjälp av allmänetiska resonemang. För att få sina perspektiv fördjupade eller prövade menar 
vi även att diskussion med andra utgör ett gott verktyg.

Avslutningsvis vill vi poängtera att vår avsikt inte har varit att avgöra vilken av de fyra etiska 
principerna som ska prioriteras i samtliga situationer. Det känns inte heller bekvämt att avgöra 
vilka värderingar som ska vara önskvärda. Det vore dessutom en omöjlig uppgift eftersom det 
i en unik situation finns många faktorer som spelar in, både aspekter hos bibliotekarien, hos 
användaren och hos den unika situationen. Utöver de tydligt inblandade parterna i en 
bemötandesituation bör den enskilda bibliotekarien också väga in ett etiskt ansvar gentemot 
organisationen, samhället och yrket. När en sådan situation uppstår för den enskilde 
bibliotekarien måste den yrkesverksamma använda sig av egen reflektion för att avgöra vilken 
som är den bästa lösningen utifrån den aktuella situationen som sådan. 

Vår intention har istället varit att erbjuda verktyg för att kunna reflektera kring vilka etiska 
värden som kan prioriteras och bortprioriteras i bibliotekariens yrkesroll. Med hjälp av 
resonemang kring vardagliga situationer inom bibliotekarieyrket har vi haft för avsikt att 
medvetandegöra den etiska dimensionen även i inte allt för anspråksfulla situationer. På så vis 
vill vi tydliggöra att vardagliga och inte enbart dramatiska händelser, med exempelvis bomber 
och självmord inblandade, innehåller en etisk nivå. Genom det synliggörs att det finns 
utmaningar för bibliotekarien vid varje bemötande av användare. Vi tror att vårt angreppssätt 
kan öppna upp för och fördjupa självreflektion kring värderingar och värden i form etik 
knuten till biblioteksområdet och därigenom även stärka yrkesmedvetenheten. 

Vår avsikt har därmed varit att bidra till att underlätta för bibliotekarier att se 
bibliotekarieetiken som en angelägen vardagsfråga. Vi menar att en medvetenhet kring etiska 
värden rustar den yrkesverksamme bibliotekarien att hantera bemötandesituationer med olika 
användare. Eftersom det råder motsättningar och därmed även möjligheter att prioritera olika 
etiska värden över andra blir det viktigt att medvetandegöra vilka värden som prioriteras och 
vilka värden som bortprioriteras. Att reflektera över sitt yrkesutövande och att identifiera 
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kunskapsluckor där man kan förbättra yrkesutövandet är viktigt för att försäkra sig om att ens 
kunskap är tillräckligt uppdaterad för att ge god service till användarna.

Som verktyg vid sådan reflektion anser vi, som framgått, att allmänetiska och 
bibliotekarieetiska synsätt kan användas. För att få perspektiven fördjupade eller prövade 
menar vi även att diskussion utgör ett gott verktyg för bibliotekarien. Utöver detta vill vi 
framhålla att det för oss moderatorer i den här studien kändes givande att få uppleva 
fokusgruppernas diskussioner. Vid dem diskuterades utförligt vad folkbibliotekarierollen kan 
innebära och förväntningar kring professionalitet. Vi upplevde att det även för respondenterna 
var givande att få diskutera sin yrkesroll på det här sättet. Det uppstod resonemang som 
respondenterna sa sig aldrig ha funderat kring tidigare, vilket kan främja yrkesmedvetenheten. 
Medvetenheten över etiska värderingar har också samhällsrelevans eftersom detta ökar 
förutsättningen för bibliotekarien att bemöta sina användare väl och att användarna i 
förlängningen känner ett förtroende för verksamheten som sådan. Utifrån ett sådant förtroende 
mot verksamheten kan samhällets medborgare se biblioteken som ett lämpligt 
tillvägagångssätt för att få sina informationsbehov tillgodosedda. För att uppmärksamma och 
hålla liv i och fördjupa den etiska diskussionen utgör vidare forskning och övrig litteratur 
viktiga bidrag. 

Bibliotekarieetiken handlar egentligen om att uppmärksamma och reflektera över sina 
värderingar och de värderingar som ligger till grund för den verksamhet i vilken 
bibliotekarien arbetar.

8.1. Förslag till vidare forskning

Eftersom vår uppsats har fokuserat på folkbibliotek skulle det vara intressant att undersöka 
hur bibliotekarieetikens relation till allmänetiska synsätt visar sig på andra former av bibliotek 
såsom anstaltsbibliotek, sjukhusbibliotek och skolbibliotek. I vårt empiriska material 
omnämndes att det etiska förhållningssättet kan skilja sig åt vid anstaltsbibliotek. 
Sjukhusbibliotek kan medföra ett specifikt etiskt förhållningssätt där integritet förmodligen 
utgör en framträdande aspekt. På skolbibliotek möter bibliotekarien ibland stora grupper av 
elever, vilket kan medföra svårigheter i att tillgodose allas informationsbehov på en och 
samma gång. I vårt empiriska material omnämndes även psykiskt och fysiskt 
funktionshindrade, personer med utländsk bakgrund samt barn som prioriterade målgrupper. 
Dessa omnämns även som prioriterade grupper i bibliotekslagen (1996). Det vore därför 
intressant att undersöka om det exempelvis är berättigat att frångå ett jämlikt bemötande till 
fördel för dessa användargrupper. Ett annat fokus inom bibliotekarieetik som vore intressant 
att titta närmare på är etiskt beteende kollegor emellan, vilket också omnämndes i vårt 
empiriska material.
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Sammanfattning

I DIK:s Yrkesetiska riktlinjer för bibliotekarier (2000) omnämns att bibliotekarier dagligen 
gör bedömningar som grundar sig i etiska överväganden. Däremot har det framgått att 
yrkesverksamma bibliotekarier kan ha svårt att inse hur etiska problem aktualiseras i deras 
yrkesutövning. Det finns således ett behov av att visa att etiska angelägenheter rör 
bibliotekarier och att en medvetenhet kring detta kan bidra till ett förbättrat yrkesutövande, 
vilket visar att ämnesområdet bibliotekarieetik har professionsrelevans. En etisk medvetenhet 
kan i förlängningen leda till att verksamheten når ett ökat förtroende, vilket således har 
samhällsrelevans. Den påtalade svårigheten att inse den etiska dimensionen i yrket bekräftar 
att det finns ett behov av att uppmärksamma detta ämnesområde genom vidare forskning, 
vilket betonar forskningsrelevansen.

Syftet med denna uppsats är att studera relationen mellan allmänetiska och yrkesetiska 
synsätt, för att på så vis skapa en förståelse för vilka etiska värden som prioriteras inom 
bibliotekarieyrket vad gäller bemötandeaspekten gentemot användare.

För att kunna uppfylla syftet används följande frågeställningar:

 Hur kan allmänetiska principer förstås utifrån ett folkbibliotekarieperspektiv?
 Hur kan bibliotekarieetiska styrdokument förstås utifrån ett 

folkbibliotekarieperspektiv?
 På vilket sätt kan bibliotekarieetiska styrdokument problematiseras i relation till 

allmänetiska principer?

För att besvara dessa frågeställningar använder vi oss av fyra fokusgrupper bestående av 
folkbibliotekarier. Vi anser denna metod som lämplig för att ta reda på respondenternas 
värderingar, där intresse riktas mot vilka etiska värden som prioriteras vid etiska 
handlingsbeslut. Fokusgruppsdiskussionen främjar en djupare reflektion kring det aktuella 
ämnesområdet i och med att respondenterna tar del av och tar ställning till varandras åsikter. 
Eftersom fokusgruppsdiskussionerna bygger på etiskt problematiska situationer grundande i
bibliotekarieetiska styrdokument uppnås en utgångspunkt i yrkesetiken.

För att ge en bakgrundsförståelse av uppsatsens ämne har vi valt att utgå från 
huvudinriktningarna etik och bemötande. I sammanhanget tydliggör vi begreppen allmänetik, 
moral, yrkesetik och bibliotekarieetik. I samband med detta beskrivs svenska 
bibliotekarieetiska styrdokument; DIK:s Yrkesetiska riktlinjer för bibliotekarier (2000) och 
Svensk Biblioteksförenings rekommendationer för referensarbete (2002). Bemötande 
gentemot användare har valts som en avgränsning av bibliotekarieetiken, eftersom bemötande 
ofta ses som en förutsättning för att bibliotekets kvaliteter ska uppmärksammas. Utifrån 
riktlinjerna och rekommendationerna framträder tre huvudteman utifrån avgränsningen 
bemötande; jämlikt bemötande, användares integritet samt bibliotekariens yrkesroll. Under 
varje tema uppmärksammas relevanta underteman som identifierats med hjälp av 
bibliotekarieetisk litteratur.

För att uppnå en problematisering av relationen mellan allmänetiska synsätt och yrkesetiska 
synsätt grundas våra teoretiska utgångspunkter i två etiska modeller hämtade från McMenemy 
m.fl. (2007:11) samt Balslev och Rosenqvist (1994:13). Utifrån modellerna har den 
allmänetiska nivån exemplifierats med hjälp av fyra allmänetiska principer; 
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autonomiprincipen, godhetsprincipen, icke-skadaprincipen och rättviseprincipen. De här 
principerna är vedertagna inom etiken och sammanfaller såväl med de vanligaste etiska 
normerna i den västerländska traditionen som med bibliotekarieyrkets kärnvärden. Den 
yrkesetiska nivån i modellerna exemplifieras genom två styrdokument; DIK:s Yrkesetiska 
riktlinjer för bibliotekarier (2000) och Svensk Biblioteksförenings rekommendationer för 
referens- och informationsarbete (2002), eftersom uppsatsen fokuserar på den svenska 
yrkesetiken för bibliotekarier. Rekommendationerna tillför ett mer konkret komplement till 
riktlinjerna, vilket berättigar ett användande av dem. Med hjälp av sammanföringen av 
bibliotekarieetiska styrdokument och de etiska principerna kan en förståelse för dem och en 
problematisering dem emellan tydliggöra vilka etiska värden som kan prioriteras och 
bortprioriteras i vår empiri och därmed inom folkbibliotekarieetiken.

Resultatredovisningen är strukturerad utifrån de tre identifierade huvudtemana och relevanta 
delaspekter kopplade till dem. Resonemang kring dessa fördjupas i analysen där vi bland 
annat kom fram till följande slutsatser utifrån respektive huvudtema:

 Jämlikt bemötande och opartiskt bemötande uppmärksammas som grundläggande 
värderingar inom bibliotekarierollen. I resonemanget betonas den sammanhängande 
rättviseprincipen. Däremot problematiseras realiserandet av ett jämlikt och opartiskt 
bemötande genom en rad olika individ- och situationsspecifika omständigheter: 
samtalet, samspelet, kroppsspråk, användares behov, ålder, beteende och intryck samt 
informationsfrågans karaktär. Hänsynstagandet till kontextbundna omständigheter 
medför att godhetsprincipen prioriteras högre än rättviseprincipen.

 Användares integritet utgör en betydande aspekt i respondenternas förhållningssätt. I 
detta anses att användarens autonomi bör respekteras, vilket överensstämmer med 
autonomiprincipen. Detta medför att bibliotekarien vid känsliga informationsbehov 
intar en distanserande och relativt passiv roll med fokus i informationsbehovet som 
sådant. En respondent intar dock en mer aktiv roll i användarens situation och menar 
att det medmänskliga ansvaret prioriteras framför ansvaret som opartisk bibliotekarie. 
I det fallet prioriteras istället godhetsprincipen i kombination med icke-
skadaprincipen.

 Utifrån bibliotekariens yrkesroll framgår det att en bibliotekarie främst bör hålla sig 
till sådant som denne har relevant kompetens för. Detta medför att exempelvis 
kuratorsfunktionen upplevs som obekväm. Resonemanget stämmer väl överens med 
autonomiprincipen gentemot användaren, likväl ett undvikande av brott mot icke-
skadaprincipen. En av respondenterna förespråkar dock att rollen som bibliotekarie 
ibland får stå åt sidan för rollen som medmänniska, vilket då närmar sig 
kuratorsfunktionen. Detta ställningstagande grundar sig i icke-skadaprincipen och 
godhetsprincipen.

Slutsatser vi har kommit fram till i uppsatsen är att förståelsen av och olika aspekter i 
bibliotekarieetiska styrdokument (yrkesetik i form av riklinjer och rekommendationer) 
fördjupas då de sammanförs med allmänetiska synsätt (allmänetik i form av allmänetiska 
principer). Allmänetiska synsätt får en konkretisering genom att de sammanförs med 
yrkesetiska synsätt. Genom vår sammanföring av yrkesetiska synsätt och allmänetiska synsätt 
tydliggörs motsättningar och därmed en problematisering av de bibliotekarieetiska 
styrdokumentens relation till allmänetiken. Vi menar att de fyra allmänetiska principerna 
fungerar väl som verktyg för att tydliggöra vilka etiska värden som kan prioriteras och 
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bortprioriteras i bibliotekariens yrkesutövande gentemot användare. Motsättningarna innebär 
att varje yrkesverksam bibliotekarie ges utrymme för egen reflektion.
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Bilaga 1. DIK:s Yrkesetiska riktlinjer för bibliotekarier

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. I detta sammanhang är de yrkesetiska riktlinjerna ett viktigt 
stöd.

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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Bilaga 2. Svensk Biblioteksförenings rekommendationer 
för referens- och informationsarbete från 2002

"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 Biblioteksförenings specialgrupp för kvalitetsarbete och statistik)

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 bl a 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 t ex "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.

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
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 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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Bilaga 3. SAB:s riktlinjer för referensarbete från 1989

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."

Biblioteken skall underlätta för den enskilde att utnyttja den grundlagsfästa informations- och 
yttrandefriheten samt verka för att [öka] informations- och yttrandefriheten samt verka för att 
minska informations- och kunskapsklyftorna mellan olika grupper i samhället.

Referensarbetet är den del av biblioteksarbetet som syftar till att g[e] biblioteksnyttjarna hjälp 
att använda bibliotekets samlingar av böcker och andra medier eller att hänvisa till andra 
informationsvägar.

Referensarbete förutsätter att biblioteket har
- aktuella och allsidigt valda mediesamlingar
- samarbete med andra bibliotek liksom med övriga institutioner och organisationer för 

förmedling av information och litteratur
- tillgång till adekvata hjälpmedel för informationssökning och informationsförmedling
- tekniska hjälpmedel för att ge handikappade likvärdig service
- resurser som ger möjlighet att svara även på brev- och telefonfrågor
- 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 bl a på informationsteknologins område

I referenstjänsten skall bibliotekarien
- behandla alla informationssökande 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
- vid arbetet med litteraturvägledningen överlåta åt frågeställaren att välja och tolka 

informationen
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Bilaga 4. Informationsbrev till bibliotekschefer och 
respondenter

Hej,

Vi heter Malin Stackeryd och Karin Torstensson och läser biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Växjö universitet. Just nu skriver vi på vår magisteruppsats och det 
är av den anledningen som vi har kontaktat dig via telefon.

Vår uppsats berör etik i samband med bemötandet av biblioteksanvändare. Eftersom vi är 
intresserade av hur bibliotekarier resonerar kring detta har vi valt att använda oss av 
fokusgrupper. Vår tanke är då att en grupp bibliotekarier ska diskutera olika etiskt 
problematiska situationer. 

Vi undrar därför om du skulle kunna höra bland personalen om det finns intresse att ställa upp 
på detta. Eftersom det handlar om en form av gruppintervju, behöver vi minst fyra, högst fem 
bibliotekarier, då detta är ett lämpligt antal för att skapa en god och hanterbar diskussion.

Om det finns intresse bland bibliotekarierna, tillhandahåll oss gärna deras e-post eller be dem 
att höra av sig till oss för mer information. Vi skulle uppskatta om vi kan få besked om 
medverkan samt kontakt med berörda parter så snart som möjligt.

För tydlighetens skull vill vi meddela er om att det är helt frivilligt att deltaga och att ni kan 
avbryta medverkan när som helst under studiens gång. Vi vill även påpeka att ni kommer att 
vara helt anonyma, varken arbetsplats eller ditt eget namn kommer att nämnas. Den 
information som framkommer används enbart för vårt forskningsändamål och kommer ej att 
hamna i orätta händer.

Tack på förhand!

Malin Stackeryd
Telefon: 
E-post: 

Karin Torstensson
Telefon: 
E-post:
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Bilaga 5. Fall som diskuterats i fokusgrupperna

Fall 1
Du är bibliotekarie på ett mindre folkbibliotek. En 13-årig pojke kommer fram till 
informationsdisken och ber dig att se om en viss vuxenfilm finns inne för utlån. Denna film 
har censurålder 15, och biblioteket har därför satt denna ålder som gräns för utlåning. Vad gör 
du?

Tonåringen blir upprörd och lämnar biblioteket. Efter ca 30 minuter kommer han tillbaka med 
sin mor. Hon vill tala med den som informerade att sonen inte uppnådde den rätta åldern för 
filmen. Hur hanterar du situationen?

Fall 2
Du arbetar vid ett folkbibliotek. En kvinna kommer fram till informationsdisken, hon verkar 
besvärad men vill ändå ha hjälp att hitta litteratur som rör misshandel i ett förhållande. Du 
märker att detta är ett känsligt ämne för kvinnan, men du måste ändå ta reda på lite mer om 
vad hon är ute efter. Hur går du tillväga för att tillgodose hennes informationsbehov?

Fall 3
Du arbetar vid ett folkbibliotek och en person vänder sig till dig för att få hjälp att finna några 
upplysningar. Uppgiften är svår och kommer att ta minst 30 minuter. Det är mycket folk på 
biblioteket idag och det kommer förmodligen att bildas kö under tiden du hjälper personen 
ifråga. Hur skulle du agera?

Om ni tänker er att det handlar om en…
Gymnasieelev?
En äldre dam?
Din mycket goda vän?
En hästtokig 10-årig flicka?
Kommunpolitiker?
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Bilaga 6. Stimulusmaterial: En modell för handlingsbeslut 
samt matris

Den här modellen är ett tillvägagångssätt för överväganden och beslut vid komplexa 
situationer. Den är en kombination av två modeller, den s.k. aktörs- eller intressentmodellen 
hämtad från Göran Hermerén i Etik och socialtjänst (2009) samt en beslutsmodell återgiven 
av Göran Collste i Inledning till etiken (2002). Den modell vi konstruerat utifrån dessa två 
modeller består av 6 steg:

1. Identifiera de inblandade aktörerna
2. Vilka är handlingsalternativen?
3. Vilka konsekvenser kan uppstå genom de olika handlingsalternativen, både på kort 

och lång sikt? Väg in de berördas intressen. Vid behov väg även in sannolikheten 
för att de olika möjliga konsekvenserna ska/kan inträffa.

4. Fundera eventuellt på vilken typ av handling vi står inför? Ex. regelbrott, löftesbrott, 
lögn.

5. Värdera handlingsalternativens och de etiska principernas konsekvenser. 
6. Beslut av vilken handling som bör utföras.

De etiska principerna
De etiska principerna är autonomi-, icke-skada-, godhets- och rättviseprincipen. Samtliga 
principer behöver inte gälla i varje situation. I situationer där en analysmodell är användbar 
står minst två principer mot varandra. Är en situation inte problematisk, behövs ingen 
analysmodell.

Autonomiprincipen/Självbestämmandeprincipen
Den här principen handlar om individens rätt till självbestämmande, så länge det inte 
påverkar andra människors rätt att bestämma över sina liv. Att handla autonomt innebär 
att agera kompetent, välinformerat och utan tvång. Detta kan ske genom att aktivt bidra 
till det eller att inte ingripa i någon annans angelägenheter.

Icke-skadaprincipen/Skademinimeringsprincipen
Den här principen berör skyldigheten att inte orsaka andra människor lidande eller 
skada. Något man bör vara uppmärksam på är att skada kan vara i både fysisk och 
psykisk form.

Godhetsprincipen/Godhetsmaximeringsprincipen
Den här principen innebär en skyldighet att göra gott mot och främja välbefinnande hos 
andra. Att göra gott kan ses på två sätt: att förebygga och minska skada eller genom att 
främja det goda. Att främja det goda kan innebära en eftersträvan att förbättra en redan 
god omständighet till ett ännu bättre förhållande.

Rättviseprincipen
Den här principen innebär skyldigheten att behandla andra människor eller hantera 
situationer lika, i de fall där omständigheterna är liknande. Vid det här övervägandet 
behöver man precisera vad man menar med likheter och olikheter.
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För att kunna få en överblick över vilket handlingsbeslut som ska tas används en matris. I 
denna matris placeras de berörda aktörerna och de olika handlingsalternativen in. I fälten 
försöker man klarlägga vilka konsekvenser alternativen medför samt vilka principer som är 
aktuella vid varje handlingsalternativ och på vilket sätt.

Handlingsalt. 1:

Ev. princip:

Handlingsalt. 2:

Ev. princip:

Handlingsalt. 3:

Ev. princip:

Handlingsalt. 4:

Ev. princip:

Handlingsalt. 5:

Ev. princip:
Aktör 1: Konsekvens: Konsekvens: Konsekvens: Konsekvens: Konsekvens:

Princip: Princip: Princip: Princip: Princip:

Aktör 2: Konsekvens: Konsekvens: Konsekvens: Konsekvens: Konsekvens:

Princip: Princip: Princip: Princip: Princip:

Aktör 3: Konsekvens: Konsekvens: Konsekvens: Konsekvens: Konsekvens:

Princip: Princip: Princip: Princip: Princip:

Aktör 4: Konsekvens: Konsekvens: Konsekvens: Konsekvens: Konsekvens:

Princip: Princip: Princip: Princip: Princip:

Aktör 5: Konsekvens: Konsekvens: Konsekvens: Konsekvens: Konsekvens:

Princip: Princip: Princip: Princip: Princip:


