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$EVWUDFW��� The aim of this issue is to study how Swedish public libraries
deal with the principles of freedom of speech and freedom of
information in�connection with public use of the Internet. The
authors’ intention has been to find out whether the public use of
the Internet has caused ethical problems for library workers and
how the libraries solve situations when they consider their
principles violated by library users. The authors study the debate
on the issue in a couple of Swedish library magazines published
during the late 1990’s and they also give a few examples from the
USA during the same period. They study the ethical principles
and directives for schools published by the Swedish Board of
Education as they claim that many of the public library users are
students who bring along their ethical conceptions and thereby
affect the ethical climate of the libraries.

In their study the authors refer to ethical rules given to librarians
by their trade union (DIK) and to the conclusions drawn from the
hearing *RRG�(WKLFV�RQ�WKH�1HW held by the Swedish IT
Commission in 1998. They also refer to the (XURSHDQ
&RPPLVVLRQ¶V�$FWLRQ�3ODQ�RQ�SURPRWLQJ�VDIHU�XVH�RI�WKH�,QWHUQHW.
The autors wish for a general code of ethics concerning the use of
the Internet at Swedish public libraries and suggest that the
libraries consider the work that is being done by the European
Commission to promote safer use of the Internet.
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”Det enligt vår mening starkaste särdraget under 1990-talet
kommer att bli etik- och moralfrågornas plats.”

Bo Berggren, Etik i verkligheten, 1991
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Millennieskiftets människor har just varit med om en revolution – en textbaserad och
ännu pågående sådan – som har kallats den tredje revolutionen. Med de två första avser
man skriftspråket och boktryckarkonsten, och den tredje anses vara införandet av den
moderna informationstekniken inom samhällets alla områden. Ytterligare informations-
revolutioner har varit utvecklingen av radio, telefon och TV som är främst baserade på
ljud och bild.1 1996 års IT-proposition framhöll regeringen att den nationella IT-
strategin skulle ta sikte på att övergången till informations- och kunskapssamhället
skulle omfatta nationen i dess helhet och att alla medborgare skulle kunna dra nytta av
IT:s möjligheter.2 Att befinna sig mitt i en sådan pågående process som utvecklingen
och införandet av informationstekniken innebär, gör det ibland svårt att se vad som
egentligen händer och vilka effekter det kommer att ha för individen och för samhället i
stort.

Bibliotek är en institution som kan ha stor betydelse för allmänhetens möjligheter att dra
nytta av informationstekniken. Biblioteken ökar hela tiden sitt datorinnehav och kan
därmed ge besökarna möjlighet att söka information på Internet. I mitten av 1990-talet
installerades de första publika datorerna på de svenska folkbiblioteken och sedan dess
har utvecklingen gått snabbt. Enligt en undersökning som länsbiblioteket i Värmland
gjorde i maj 2000 där 145 bibliotek tillfrågades, noterades 1 300 PC-datorer med
internetuppkoppling för allmänheten.3  Statsmakternas beslut att erbjuda kommunerna
en tvåårig kostnadsfri anslutning av biblioteken och länsmuseerna till Internet kan ha
haft viss betydelse för utvecklingen. Enligt avtalet (1997 ) fick kommunerna dock själva
svara för kostnaderna för anslutningen under minst ytterligare tre år eller för annan
likvärdig lösning.4 Vad som också kan ha haft betydelse för internetutvecklingen på
bibliotek är att det i bibliotekslagen från 1996 står bland annat: ”Folkbiblioteken skall
verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare.”5

�����.YDOLWHW�NRQWUD�YDOIULKHW�Sn�,QWHUQHW

All information som är tillgänglig via Internet är inte av sådan innehållsmässig art eller
kvalitet att folkbiblioteken skulle välja att skaffa hem den genom inköp. Informationen
på nätet kan till exempel vara av undermålig kvalitet eller innehålla desinformation och
olagligt material. Plötsligt kan man som bibliotekspersonal befinna sig i en situation där
en besökare tittar på rasistisk propaganda och grov porr eller gör affärer med narkotika.
Här kan bibliotekspersonalen hamna i ett dilemma mellan ambitionen att bedriva en
verksamhet med hög kvalitet och samtidigt ge var och en möjlighet att fritt via den nya

                                                          
1  Rask, S. R., Med eller utan filter, 2000, s. 12-13
2  Regeringens proposition 1995/96:125, åtgärder för att bredda och utveckla användningen av
    informationsteknik
3  Rutqvist, A. C., Enkät om Internetdatorer för allmänheten på folkbiblioteken,
    http://wermland.se/lansbibl,  2000 05 19
4   Folkbiblioteken som en resurs i kunskaps- och kompetensutvecklingen / Regeringskansliet, 1998
5   Bibliotekslagen,  SFS 1996:1596 §2
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tekniken söka information och upplevelser som ibland inte har genomgått någon som
helst kvalitetskontroll. Den ständiga biblioteksfrågan om hur man kombinerar god
kvalitet med valfrihet får därmed särskild aktualitet i samband med internettjänsten. Det
är visserligen möjligt att filtrera och därmed begränsa tillgången till Internet, men
effekterna av teknisk filtrering är inte alltid de önskade, samtidigt som själva principen
om censurering är kontroversiell. Vi började intressera oss för dessa frågor, samtidigt
som vi genom våra kontakter med några folk- och skolbibliotek fick höra om problemet
med ungdomars oseriösa användning av Internet. Vid ett av biblioteken var problemen
så påtagliga vid Internets inkoppling 1997 att föräldrar tog kontakt med biblioteks-
personalen och uttryckte sitt ogillande. För somliga blev biblioteket en plats dit de inte
ville att deras barn skulle gå. Men det var inte bara ungdomar som vållade problem vid
internetdatorerna. Enligt tillfrågad personal på några bibliotek kunde man också se
vuxna hämta hem pornografi och rasistisk propaganda. Personalen menade sig må
mycket dåligt av att bevittna hur stötande, kränkande och till och med olagliga bilder
och information kom upp på skärmarna och skrevs ut på bibliotekets skrivare.
Bibliotekspersonalen uttryckte indignation över att ha satts i denna obehagliga situation
- med vidöppna dörrar in i cyberrymden - som man inte visste hur man skulle hantera.
Man hade inte ens hört någon börja diskutera frågorna, än mindre bestämt vem som
skulle ansvara för att ta fram en policy. Att bibliotekspersonalen med kraft efterlyste en
diskussion om ämnet, gjorde att vi bestämde oss för att försöka sätta oss in i det. Att det
inte fanns någon bred debatt om ämnet skulle visa sig när vi började söka skrivet
material för uppsatsen.

Eftersom det förekommer att biblioteksbesökare hämtar hem material som andra
besökare eller personalen betraktar som oseriöst, olämpligt eller olagligt, har detta
föranlett biblioteken att fråga sig om man kan tillåta ett sådant utnyttjande av en service
som betalas av allmänna skattemedel. Våra svenska folkbibliotek hade inte så lång
erfarenhet av publika datorer med möjlighet till internetsökningar när vi påbörjade vårt
arbete, men många hade ändå funnit anledning att börja diskutera frågor kring etiska
ställningstaganden och praktiska lösningar i internetsammanhang. Vi har mött
bibliotekspersonal som upplever att det är absolut nödvändigt att tänka igenom
situationen, bestämma sig för ett förhållningssätt och arbeta fram etiska ramar för denna
serviceform som känns acceptabla för både personal och användare. Med detta som
bakgrund ville vi titta närmare på  hur folkbiblioteken ser på de möjligheter, den frihet
och det ansvar som internetanvändandet ger biblioteksbesökarna och
bibliotekspersonalen.

Under arbetets gång har vi blivit allt mer medvetna om vilken betydelse skolan har, dels
som utbildare i informationsteknik, men även som en attitydskapande instans. Vår
erfarenhetsmässiga uppfattning är att många av folkbibliotekens internetanvändare är
grundskole- och gymnasieelever, och vi har därför försökt skaffa oss en bild av skolans
syn på och erfarenheter av elevernas användning av informationstekniken. Vi har även
undersökt vad den senaste läroplanen för grundskolan (1994) säger om skolans ansvar i
detta avseende.

När vi tagit del av debatten som pågått om etikfrågor i litteratur, tidningar och tidskrifter
sedan Internet introducerades på folkbiblioteken i Sverige, har vi mött åsikter och
synpunkter både för och emot censur och kontroll av nätet. Vi har också hört strödda
röster från bibliotekspersonal som menar att det är alldeles för tyst om etikfrågorna,
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trots att dessa frågor har kommit upp till ytan på ett mycket kännbart sätt och trots att
det finns ett behov av att lyfta fram dem. Vi menar att behovet av en diskussion kring
frågorna är uppenbart och vår förhoppning är att en sådan diskussion även kan leda fram
till ett genomtänkt gemensamt förhållningssätt som klargör vad folkbiblioteken står för
och vilket ansvar de har.
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Syftet med denna uppsats är att lyfta fram debatten som förts i svensk bibliotekspress
om total informationsfrihet via Internet kontra kontroll av mediet under de första åren
efter införandet av publika internetdatorer på folkbiblioteken. Vi ger även viss belysning
av motsvarande frågeställningar i Internets ursprungsland USA. Ett annat syfte är att
undersöka hur bibliotekspersonalen på ett antal svenska folkbibliotek tillämpar det
yrkesetiska tänkandet i förhållande till DIK:s (fackförbundet för akademiker inom
dokumentation, information, kommunikation och kultur) yrkesetiska riktlinjer för
bibliotekarier, och om biblioteken vidtagit åtgärder för att på något sätt kontrollera
besökarnas internetanvändning, samt att jämföra det yrkesetiska tänkandet och de
praktiska åtgärderna med slutsatserna från IT-kommissionens hearing *RG�HWLN�Sn�QlWHW
från 1998.6

Då skolans datorresurser inte alltid räcker till för eleverna, utgör denna åldersgrupp ofta
en betydande del av folkbibliotekens internetanvändare. Biblioteken kan då komma att
beröras av skolelevernas informationssökningsbehov, samt av deras sätt att förhålla sig
till bibliotekens eventuella restriktioner och etiska regler för informationssökning. Vårt
syfte blir då också att ta upp något av de etikdiskussioner som förts inom skolan med
anledning av införandet av Internet som en möjlig informationskälla bland alla de
traditionella.

Våra frågeställningar lyder:

- Hur beskrivs användningen av Internet vid folkbibliotek i Sverige, enligt
huvudsakligen bibliotekstidskrifterna  Biblioteksbladet (BBL) och Bibliotek i
Samhälle (BiS) under perioden 1994 – 2000, och i USA enligt några nedslag i den
amerikanska debatten under samma period?

- Hur beskriver representanter för 42 svenska folkbibliotek sitt biblioteks hållning till
besökarnas internetanvändning, och vilka praktiska åtgärder har enligt dessa
representanter vidtagits vid respektive bibliotek  i de fall biblioteken har velat
kontrollera besökarnas internetanvändning?

- Vilket internetetiskt förhållningssätt uttrycks i styrdokument för svenskt
utbildningsväsen / den svenska grundskolan?

�����0HWRG

För att få kunskap om hur användningen av Internet beskrivs, från tiden då
internettjänsten introducerades på de svenska folkbiblioteken 1994 och fram till 1998/99
då vi började arbeta med uppsatsen, sökte vi litteratur och artiklar i databaserna Libris
och Artikelsök. Vi använde sökorden Internet, etik, censur, bibliotek och skola i olika
kombinationer, men fick väldigt få träffar, i synnerhet när sökordet Internet
kombinerades med sökorden etik och/eller bibliotek. Svårigheten att hitta relevant

                                                          
6  God etik på nätet, SOU 1998:133
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litteratur i ineldningsskedet av vårt arbete kan delvis förklaras av att internetanvänd-
ningen på folkbibliotek ännu befann sig på ett tidigt stadium.Vi gjorde flera nya
sökningar senare och fick då tag på mera material som publicerades efter hand. I slut-
fasen av arbetet har vi även läst några enstaka nyare tidskriftsartiklar om ämnet som vi
refererar till.

De flesta mer ingående artiklarna om internetetik på folkbibliotek har stått att finna i
bibliotekstidskrifter, medan dagstidningarnas nyhetsnotiser som handlar om Internet och
etik ofta fokuserar på skolan och mera sällan på bibliotek. Vid tiden för vår material-
sökning fann vi endast två tidskrifter som hade engagerat sig frågan, nämligen Bibliotek
i Samhälle (BiS) och Biblioteksbladet (BBL). Biblioteksbladet, som ges ut av Svensk
Biblioteksförening, är en oberoende tidskrift som bevakar nationella och internationella
biblioteksfrågor.7 Bibliotek i Samhälle är visserligen partipolitiskt obunden men har en
socialistisk grund och beskriver sig som ”det radikala pådrivande alternativet i
biblioteksdebatten”.8 Vi valde att granska de relevanta artiklarna i båda tidskrifterna.
Den fortfarande ringa mängden sökträffar gjorde dock att vi kände en viss osäkerhet för
hur väl vi hade lyckats genomföra databassökningarna, varför vi även bläddrade igenom
bibliotekstidskrifterna två årgångar bakåt. Vi tillämpade samma metod för kulturtid-
skriften Barn & kultur, men ingen genombläddring gav några ytterligare resultat,
förutom det vi redan hade funnit genom databassökningen.

Några svenska författare och debattörer som skrivit större artiklar eller böcker om ämnet
internetetik, och vilkas tankar vi tagit del av är Anders R. Olsson, journalist och lärare
på JMK (före detta Journalisthögskolan), Stig Roland Rask, lärare och sedan 1999
ansvarig för området Etik och källkritik på Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetens-
utveckling (KK-stiftelsen), Jan Sandred, journalist och biträdande chefredaktör på
tidskriften Datateknik, Ulf Engström, präst i svenska kyrkan som arbetat med skolfrågor
och IT, samt Jan Ristarp, dåvarande chef för FAIFE (Freedom of Access to Information
and Freedom of Expression, en underavdelning till den internationella biblioteks-
föreningen IFLA).

För att få en bild av den motsvarande debatten i Internets ursprungsland USA sökte vi
dels under 1998, dels under 1999,  artiklar och litteratur om ämnet i de utländska
databaserna LISA (Library & Information Science Abstract Database) och ISA
(Information Science Abstracts) samt ERIC (Education Resources Information Center
Database). Vi använde sökorden ethics, Internet och library i olika kombinationer.
Utifrån abstracten valde vi sedan de artiklar som var relevanta för vår frågeställning och
som fanns att tillgå på Högskolans bibliotek. Förutom det ovan nämnda har vi sökt
information i de kommun- eller stadsbibliotekskataloger vi har haft tillgång till. Vi har
även fortlöpande försökt uppmärksamma när inhemska dagstidningar, andra tidskrifter,
radio eller TV har berört ämnet i notiser, artiklar och program, sedan vi inledde arbetet
och fram till år 2000.

För att besvara frågan hur de svenska folkbiblioteken  förhåller sig till besökarnas
internetanvändning och vilka praktiska åtgärder de eventuellt vidtagit i syfte att
kontrollera användningen, bestämde vi oss för att kontakta ett antal folkbibliotek. För att
få så utförliga svar som möjligt och kunskap om hur personalen på biblioteken tänkte,
                                                          
7   Biblioteksbladet, http://www.tvs.se/katalog/biblioteksbladet.htm
8   Bibliotek i samhälle, s. 1-3,  http://www.bok-form.se/bis/for_1.htm,
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och varför de gjorde på det ena eller andra sättet, valde vi att göra en kvalitativ
enkätundersökning. Enkäten innefattade 13 frågor som till större delen var öppna och
utan fasta svarsalternativ. En av frågorna var mycket allmän, med en begäran om
kommentarer, vilka som helst, som besvararen kunde tänka vara av intresse för vårt
arbete. Vår avsikt var att tillfråga alla folkbibliotek som fanns med i Svensk Biblioteks-
förenings�%LEOLRWHNVNDOHQGHU����� och som där hade uppgivit en e-postadress. Dessa var
då 100 till antalet. Av olika anledningar fick vi lägga våra planer på utskick åt sidan till
våren 1999, men använde oss då av de redan under hösten 1998 upptecknade adresser-
na. Vi fick då erfara att e-postadresser kan ändras snabbt, samt att alla bibliotek med e-
postadress ännu inte skaffat publika datorer för internetsökning. Till dem som inte hört
av sig till oss sände vi en påminnelse och för den returnerade e-posten försökte vi finna
aktuella adresser. Av sammanlagt 100 utskickade enkäter var det  slutligen 58 stycken
som vi av olika anledningar inte kunde få med i undersökningen,  antingen på grund av
att de tillfrågade biblioteken inte sade sig vara intresserade av att delta, eller på grund av
att de inte hade någon internetsökning för allmänheten. Några enkäter hade  fortfarande
inte nått sin mottagare och några bibliotek svarade inte alls, trots att vi får anta att vår
förfrågan gått fram. Två bibliotek hade andra förklaringar till varför de inte svarat på
enkätfrågorna. Det ena hade inte tid på grund av en ombyggnad, det andra svarade att de
ej satt sig in i hur de skulle hantera internetfrågor på sitt bibliotek.  Allt som allt fick vi
alltså endast 42 enkäter med svar som vi kunde använda i vår undersökning. Vi bedöm-
de ändå att denna mängd skulle fungera som tillräckligt underlag för att ge en bild av
verkligheten ute på biblioteken vid denna tid, mellan juni och september 1999, då vi
alltså gjorde utskicken och fick svaren. När vi formulerade enkätfrågorna till biblioteken
utgick vi från ett antagande att DIK-förbundets yrkesetiska riktlinjer för bibliotekarier är
allmänt kända bland bibliotekarier. Vi föreställde oss att det är dessa som tillsammans
med traditionen och andra styrdokument som ligger till grund för hur folkbiblioteken
gör de etiska val de ställs inför i olika situationer. Det visade sig att just de nedtecknade
etiska riktlinjerna, som vi valde till utgångspunkt och som vi tillsammans med de andra
av oss antagna grunderna gav den något vaga definitionen ”allmänna etiska regler”, inte
var allmänt kända. Detta faktum ser vi som en svaghet i vår undersökning.

Tiden rann oss ännu en gång ur händerna när det gällde att fortsätta arbetet och under
årsskiftet 2000-2001 beslutade vi att följa upp några frågor i enkäten genom att kontakta
fyra bibliotek på nytt. Vi valde då sådana bibliotek som i den tidigare undersökningen
givit utförliga svar och visat att de intresserat sig för etikfrågorna. Av dessa ville vi välja
två bibliotek som i sina svar tycktes representera med varandra motsatta åsikter, och två
vilkas svar vi uppfattade som ganska neutrala. Tyvärr ville inte ett av biblioteken, med
mycket bestämda åsikter för kontroll, ställa upp på ytterligare en intervju, och vi fick
därför välja ett annat. Med denna kompletterande intervju ville vi fokusera de frågor
som i de första enkätsvaren visat sig vara centrala, och därmed också ställa fast om tiden
som passerat mellan intervjuerna haft betydelse för hur biblioteken förhåller sig till
etikfrågorna. Informanterna fick själva välja om de ville svara skriftligt eller muntligt
och detta resulterade i två skriftliga svar och i två telefonintervjuer.

Våra svårigheter att avancera snabbare i uppsatsskrivandet gav oss i slutändan den
fördelen att vi kunde följa utvecklingen inom ämnesområde under ett par år. Vi fick
tillgång till flera relevanta texter och kunde iaktta ett ökande intresse för och
engagemang i etikdebatten vad gäller användningen av Internet både allmänt och på
folkbiblioteken.
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I analysen jämför vi de undersökta bibliotekens förhållningssätt till besökarnas internet-
användning med de yrkesetiska riktlinjer som har formulerats inom DIK-förbundets
biblioteksavdelning. För att kunna analysera de praktiska åtgärder biblioteken vidtagit
för att kontrollera, eller undvika att kontrollera besökarnas internetanvändning, relaterar
vi både till ovannämnda dokument och till övrig litteratur vi läst.

För att få en bild av den svenska skolans internetanvändning har vi läst artiklar och
litteratur skrivna av debattörer som har erfarenhet av skolfrågor. Vi har använt den
senaste läroplanen för den obligatoriska skolan, /SR���� för att se om där finns något
uttryckt om skolans internetetik eller annat etiskt förhållningssätt som kan appliceras på
skolans internetanvändning. Vi relaterar även till de åtta slutsatser som blev resultatet av
hearingen *RG�HWLN�Sn�QlWHW, anordnad av IT-kommissionen 1998.
Vi redogör för innehållet i ',.�V�\UNHVHWLVND�ULNWOLQMHU i kapitel 3.5 och för slutsatserna
till *RG�HWLN�Sn�QlWHW i kapitel 3.6.

Vi har avgränsat vår undersökning till att gälla endast folkbibliotek. Eftersom vi varken
i enkätfrågorna eller i urvalet av bibliotek har tagit hänsyn till att en del av informanter-
na kan representera integrerade skol- och folkbibliotek, saknar vi möjlighet att hantera
skillnaderna i sådana biblioteks förutsättningar.

När vi skriver bibliotekspersonal avser vi all sådan personal på folkbibliotek som
arbetar med media och information och som på olika sätt berörs av besökarnas internet-
sökningar. Med IT menar vi IT-användning i form av internetsökning och interaktion i
form av e-post och chatt.



13

����67$7/,*7�,1,7,(5$'�6$761,1*�3c�,7

�����)RONELEOLRWHNVXWUHGQLQJHQV�EHWlQNDQGH

I betänkandet )RONELEOLRWHN�L�6YHULJH (SOU 1984:23) fastslås att folkbibliotek fyller en
viktig funktion när det gäller att uppfylla 1974 års kulturpolitiska mål. Betänkandet
presenterar en uppdelning av folkbibliotekens funktioner i kulturuppgifter och
informationsuppgifter. Kulturuppgiftens grund är de kulturpolitiska målen, medan
informationsuppgiften vilar på den grundlagsfasta yttrande- och informationsfriheten.9

I vår uppsats uppmärksammar vi bibliotekets uppgift att förmedla information med
fokus på det nya mediet Internet. I informationsuppgiften skall bibliotekarien vara
neutral i sin informationsförmedling och det är medborgarna själva som skall initiera
sökandet efter kunskap. I denna rapport från 1984 finns naturligt nog inga specifi-
ceringar om Internet som medium. Däremot tar )RONELEOLRWHN�L�6YHULJH upp folk-
bibliotekariens roll i ett samhälle som tenderar att svämma över av information i och
med en mycket snabb informationsteknologisk utveckling. Biblioteket skall medverka
till att individen i detta arbete skall vara självständig och det skall främja alla
medborgares jämlika tillgång till information.10

�����6WDWOLJW�LQLWLDWLY�WLOO�XWYHFNOLQJ�DY�,QWHUQHW�Sn�VYHQVND�IRONELEOLRWHN

Regeringen  har gjort en satsning att erbjuda stöd till folkbiblioteken för att göra det
möjligt att koppla upp sig mot Internet på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt. För att stödja
utvecklingen av biblioteksväsendet och medborgarnas möjligheter att oavsett bostadsort
kunna ta del av satsningen på landets utbildningsväsende, beslutade regering och riks-
dag  att kommunerna skulle erbjudas stöd till en fast förbindelse av hög kapacitet för de
kommunala huvudbiblioteken till det svenska universitetsdatanätet Sunet (Swedish
University Network). Avtalet (1997) innebar att staten erbjöd kommunerna en kostnads-
fri anslutning av biblioteken och länsmuseerna till Internet på två år. Kommunerna fick
dock själva svara för kostnaderna under minst ytterligare tre år för anslutningen eller för
annan likvärdig lösning.11

Den 8 maj 1998 skickade Utbildningsdepartementet och statssekreteraren ut ett brev till
kommunstyrelsens ordförande i varje kommun där man direkt ville informera om vilka
motiv som låg bakom satsningen som regeringen gjorde. I brevet anges att utbildnings-
expansionen har medfört att det ställs stora krav på folkbiblioteken och att den även
fortsättningsvis kommer att öka allmänhetens efterfrågan på tjänster därifrån. Vidare
står det att biblioteken kommer att bli en allt viktigare länk när det gäller kommun-
invånarnas möjlighet att utnyttja samhällets satsningar på utbildning och att biblioteken
har en central roll i informationsförsörjning i allmänhet. Brevet citerar även biblioteks-
lagen § 2 som säger att folkbiblioteket skall verka för att databaserad information görs
tillgänglig för alla medborgare. I brevet poängteras alla medborgares rätt till kunskaps-

                                                          
9    Folkbiblioteksutredningen:  Folkbibliotek i Sverige,  SOU 1984:23
10   Ibid.
11   Folkbiblioteken som en resurs i kunskaps- och kompetensutvecklingen, Regeringskansliet, 1998
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och yttrandefrihet, demokrati och jämlikhet.12 En utvärdering av Sunet-projektet har
sedan gjorts med titeln .UDIWIXOOD�ELEOLRWHN�RFK�PXVHHU. I den kan man läsa att 124
bibliotek och museer av de 319 som fick statens erbjudande om internetanslutningen har
tackat ja. Det innebär att 61 % tackade nej. Undersökningens slutsats är att Sunet-
satsningen har lett till att en betydligt större andel av biblioteken därmed har en kraftfull
internetuppkoppling än tidigare. Undersökningen visar också att en större andel av de
bibliotek som använder Sunets anslutning är nöjda med sin internetuppkoppling än de
som anlitat andra leverantörer. Att kommunerna i många fall har varit negativt inställda
till statens erbjudande om internetanslutning, vilket rapporten beskriver, kan bottna i att
berörda beslutsfattare i kommunen inte har tillräcklig kunskap om bibliotekens behov.
Slutsatsen är att om en generell satsning på internetanslutning till bibliotek och museer,
liknande den som Sunet erbjöd, skall göras igen, bör informationen till och samarbetet
med dessa förbättras.13

�����,7��NRPPLVVLRQHQ

IT- kommissionen är en statlig kommitté tillsatt av regeringen. Den är regeringens
rådgivare i IT- frågor, och skall arbeta för att sprida information om de problem och
möjligheter som utveckling och användning av informationsteknik innebär. IT-
kommissionens övergripande uppgift är att analysera hur informationstekniken�påverkar
samhällsutvecklingen. Uppgiften gäller till och med 30 juni 2003, då en slutrapport skall
lämnas till regeringen.14

Den första IT-kommissionen tillkallades 1994 av den borgerliga regeringen, med
dåvarande statsminister Carl Bildt som ordförande. Syftet var då att främja en bred
användning av informationstekniken. 1995 tillkallades den andra IT-kommissionen efter
regeringsskiftet 1994. Jan Nygren blev samordningsminister och regeringens direktiv
var att kommissionen skulle vara rådgivande i övergripande frågor samt framåtdrivande,
kunskapsspridande och framåtblickande inom IT-området. 1996 tillsattes en ny tredje
IT-kommission i samband med regeringsbildningen, med kommunikationsminister Ines
Uusman som ny ordförande. Den fjärde och senaste IT-kommissionen tillsattes 1998.
Enligt de nya direktiven är kommissionens huvuduppgift att analysera informations-
teknikens påverkan på samhällsutvecklingen samt att fortsätta att främja en bred
användning av informationsteknik. Kommissionen skall även medverka till att
informationen sprids till allmänheten.15 Den består av åtta ledamöter som utsetts av
regeringen och leds för närvarande av Björn Rosengren. Kommissionens projekt *RG
HWLN�Sn�QlWHW har haft som syfte att belysa om, och i så fall hur, informationssamhället
påverkar de grundläggande etiska värderingarna i samhället.16

Kommissionens arbete bedrivs inom ramen för en rad olika projekt. Ett sätt att samla in
aktuell information och kunskap är att arrangera hearingar och seminarier inom olika
områden. Människor som bedöms ha intressant kompetens och värdefull erfarenhet i en
aktuell fråga bjuds till en hearing för att hålla en kort presentation och sedan frågas ut av

                                                          
12  Ibid.
13  Kraftfulla bibliotek och museer, Rapport från Statens kulturråd 2001:5, s. 35
14  IT-kommissionen (2000), http://www.itkommissionen.se/
15  IT-kommissionen (2000), http://www.itkommissionen.se/om/om_intro.html
16  IT-kommissionen (2000), http://www.itkommissionen.se/
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en förberedd panel. Detta dokumenteras och ges ut i form av rapporter. Slutsatser och
rekommendationer från dessa hearingar ligger ofta till grund för de råd som IT-
kommissionen lämnar genom skrivelser till regeringen.17

IT-kommissionen anordnade 1998 en hearing tillsammans med Stiftelsen för Kunskap
och Kompetensutveckling, Sunet, Telenordia, IT- företagen och några andra institutio-
ner. Syftet var att belysa frågan om god etik på nätet. Bakgrunden var insikten om den
tilltagande diskussionen om innehåll och förhållningssätt på nätet.18 Några frågor som
belystes under hearingen var varför det behövs en god etik på nätet,�vem som är
intressent i en god etik och vad som kan göras för att skapa en sådan. I sin samman-
fattning från hearingen konstaterade arbetsgruppen bland annat att det i grunden inte
finns någon fundamental skillnad mellan god etik på nätet och god etik inom andra
områden. Det som är oetiskt inom andra delar av livet är oetiskt även på nätet, men
ansvaret för den goda etiken flyttas alltmer från samhället till gruppen och individen.
I informationssamhället ökar behovet av en gemensam värdegrund som är baserad på
respekten för människovärdet, och etiken måste utvecklas i en ständig dialog. Däremot
anses det meningslöst att försöka utforma detaljerade etiska regler för internet-
användningen.19

                                                          
17  Ibid.
18  God etik på nätet, hearing anordnad av IT-kommissionen,
http://www.itkommissionen.se/rapport/r_sam984.html
19  Ibid.
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�����,QWHUQHW�RFK�ODJHQ

Internet är inte laglöst, utan de lagar och regler som finns i det övriga samhället gäller
också på nätet. Problemet är att den svårgripbara virtuella världen ofta gör det möjligt
för lagöverträdare att gömma sig. Att Internet är ett nytt medium som bygger på ny
teknik skapar många nya juridiska frågetecken och det tog tid innan jurister och lag-
stiftare började hänga med i utvecklingen. Fortfarande utvecklas tekniken mycket
snabbare än juridiken, vilket innebär att det ständigt kommer att dyka upp nya fråge-
ställningar som gäller lagar och regler på nätet.20 Nätet är gränslöst, kommunikationen
sker blixtsnabbt över hela jordklotet och lagar och regler kan vara helt olika i de länder
som nås av Internet. Verksamheten på nätet kan omfattas av lagar i alla länder dit
Internet når och styrs således inte av en enda gemensam lag. Varje land stiftar sina egna
lagar utifrån sin kultur och rättsuppfattning och har rätt att se till att lagarna följs på det
sätt det vill. Det finns även en tradition att inte lägga sig i andra länders lagstiftning. När
man skall avgöra vilket lands lag som gäller på Internet måste man se till effekten. Det
spelar ingen roll var servern är placerad, det avgörande är vem man riktar sig till. Om en
person utsätts för förtal på Internet, kan den förtalades bostadsort anses som rättsplats.21

Det är naturligtvis möjligt att begå många olika slags brott från folkbibliotekens
internetuppkopplade datorer. Om användarnas integritet / identitet dessutom skall
skyddas kan alltså biblioteket erbjuda vem som helst möjligheten till anonymitet som
internetanvändare. Biblioteket kan då bli en brottsplats som uppfattas som en frizon där
rikets lagar inte längre gäller eller där risken att bli upptäckt är mindre. Av den
anledningen kan biblioteket beröras av laglighetsfrågor på ett annat sätt än tidigare.

Två lagar i Sverige har direkt koppling till Internet. Den ena är personuppgiftslagen
(PUL) som inte är relevant i detta sammanhang. Den andra är lagen om ansvar för
elektroniska anslagstavlor, BBS:er (Bulletin Board System). BBS-lagen kom 1 maj
1998, och innebär att den som leder verksamheten och tillhandahåller den elektroniska
tjänsten skall ha uppsikt över tjänsten och den information som finns där. Den ansvarige
skall hindra att informationen sprids vidare om det är frågan om uppvigling, hets mot
folkgrupp, barnpornografibrott, olaga våldsskildring eller upphovsrättsintrång. Ägaren
eller administratören är inte ansvarig för innehållet utan för att ta bort innehållet.22

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) genomförde under 1999 en kartläggning över den IT-
relaterade brottsligheten i Sverige. I undersökningen kom man fram till att de vanligaste
brotten i IT-miljö är spridning av datavirus, externa och interna dataintrång, manipula-
tion av data, stöld av information och bedrägeri. Dataintrång innebär att man olovligen
tar sig in i ett datasystem. Personer som begår dessa brott brukar kallas crackers eller
hackers. En hacker är en dataintresserad person som utan lov tar sig in i ett datasystem
för att undersöka och utforska det. En cracker tar ett steg längre. Förutom att ta sig in i
ett datasystem utan lov, har han som syfte att förstöra, kopiera eller ändra information.23

Under senare år har många dataintrång skett som avser att ändra webbsidor. Gärnings-
mannen kan gå in på webbplatser och ändra länkar så att de hänvisar till sidor som

                                                          
20  Berggren, C. & Herdenberg, A., Nätjuridisk guide: frågor och svar om Internet, 1999, s. 12
21  Ibid., s. 110-113
22  Ibid., s. 12-13
23  IT-relaterad brottslighet, BRÅ-rapport 2000:2, s. 15
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innehåller sådan information som på intet sätt har med hemsidans ursprungliga innehåll
och avsikt att göra, och som till och med kan ha ett stötande eller olagligt innehåll.24

Det är också olagligt i Sverige att sprida rasistisk propaganda via Internet, vilket kan
bedömas som hets mot folkgrupp. Det fanns 600 nazisidor på Internet 1997 enligt en
rapport som antinazistiska Simon Wiesenthalcentret överlämnat till FN25 och i början av
1999 fanns det omkring 40 webbplatser med nazistiskt eller rasideologiskt budskap i
Sverige. Det är även olagligt att hota någon annan person via e-post, liksom det är
åtalbart att hota någon på andra sätt.26

Enligt rikskriminalpolisen förmedlas sexuella tjänster i allt högre grad via Internet där
kunder kan komma i kontakt med prostituerade. I vissa fall går detta under brottet
koppleri. Även köp av sexuella tjänster är numera straffbart. Via Internet sprids också
barnpornografiska bilder, vilket räknas till barnpornografibrott.27 Även ekonomisk
brottslighet kan förekomma på Internet. Möjligheterna att undandra skattemedel har
ökat genom fiktiva transaktioner över nätet med företag som finns i skatteparadis. I
BRÅ-rapporten konstateras att även bedrägerierna har ökat i takt med användningen av
Internet. Det gäller investeringsbedrägerier och försäljning av varor och tjänster som
inte existerar. På Internet kan man också begå brott genom handel med förbjudna varor.
Det kan handla om allt från narkotika, sprit och tobak till skyddade djur och ägg.
Lagstiftning för detta är lagen om straff för varusmuggling och narkotikastrafflagen. På
Internet kan också kunskap och anvisningar spridas om hur man begår brott.28

BRÅ:s uppfattning är att den IT-relaterade brottsligheten till stor del handlar om
traditionella brott i en ny teknisk miljö. Rådet menar också att eftersom IT inte känner
nationsgränser är ett internationellt samarbete viktigt för att motverka och bekämpa IT-
relaterad brottslighet. På ett nationellt plan efterlyser BRÅ en myndighet som har ett
huvudansvar för datasäkerheten.29 Alla svenska lagar gäller också på Internet i Sverige.
Som exempel får man inte förtala människor eller förbereda brott eller lura till sig
andras egendom eller pengar. Sådant är reglerat i brottsbalken. Man får heller inte
piratkopiera texter, bilder, datorprogram eller musik.  Om detta står i upphovsrättslagen
och om lagen om rätt till fotografisk bild.30 Problemen att beivra brott och missbruk på
Internet är inte så mycket en fråga om bristande straffregler utan en fråga om svårig-
heten att identifiera en gärningsman. De nya lagarna blir snart föråldrade och en svårig-
het med lagstiftning är Internets internationella karaktär där olika lagar kan gälla i olika
länder.31

Electronic Frontier Foundation (EFF) är en medborgarrättsorganisation som arbetar för
att engagera och stödja aktiviteter som ökar förståelsen för möjligheter och utmaningar
som möjliggörs av den nya tekniken inom datorisering och telekommunikation. EFF
försöker även få politiker att förstå principen inom fri och öppen telekommunikation
och att stödja stiftandet av lagar som underlättar assimilationen av dessa nya teknologier
                                                          
24  Ibid.
25  Sandred & Engström, Etik och Internet: en kompass i cyberrymden, 1999, s. 172
26  IT-relaterad brottslighet, BRÅ-rapport 2000:2, s. 18
27  Ibid., s. 19
28  Ibid., s. 20
29  Ibid., s. 51
30  Ibid., s. 19
31  Berggren  & Herdenberg, Nätjuridisk guide: frågor och svar om Internet, 1999, s. 110
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i samhället. Huvudkontoret ligger i San Fransisco men aktivisterna förekommer
globalt.32

                                                          
32  Electronic Frontier Foundation, EFF, http://www.eff.org/abouteff.html



19

����7(25,

Eftersom vårt arbete går ut på att granska internetanvändningen på ett antal svenska
folkbibliotek ur ett etiskt perspektiv vill vi försöka definiera begreppen etik och
yrkesetik. Vi tar upp begreppen ansvar och etik samt folkbibliotekens etiska ansvar. Vi
granskar de yrkesetiska riktlinjer som formulerats av DIK-förbundets avdelning för
bibliotekarier samt de åtta slutsatser som blev resultatet av IT-kommissionens hearing
*RG�HWLN�Sn�QlWHW (1998) då vi kommer att relatera våra problemfrågor till dessa. Vi
redogör för innehållet i riktlinjerna och slutsatserna i separata kapitel nedan.

�����1nJUD�HWLVND�SHUVSHNWLY

Ordet etik härstammar från grekiskans ’ethikos’ som betyder ’moralisk’, ’sedlig’. Enligt
Svenska Akademiens ordlista står etik för sedelära. I Nationalencyklopedin står följande
om etik: ”Etik och moral uppfattas ibland som synonymer, men här avses med moral
människors praktiska handlande och därmed förbundna, inte alltid klart uttryckta
värderingar. …  Med etik avses den teoretiska reflexionen över mänskliga värderingar
och deras grund”.33

Författarna till boken Etik och Internet definierar etik på följande sätt: ”Etik är
reflexioner över moralen och försök att i ord uttrycka moralens grundläggande principer
och argument”.  Författarna fortsätter med att säga, att etik skall vara något som hjälper
oss i situationer när vi undrar över hur vi skall handla, att etik är moralens teori.34 Etik
handlar alltså om värderingar och normer som människan har tagit till sig och som leder
fram till medvetna eller omedvetna val och handlingsmönster.35 I vår moral tillämpar vi
de etiska insikter vi har tillägnat oss, men vi skall även vara medvetna om att värdering-
ar kan ändras med ökad kunskap eller med förändrade attityder i samhället.36

Även om begreppet etik är något svårdefinierbart finns det något man kan kalla en
allmänetik som styr våra val och vårt handlanden. I enlighet med detta menar vi att det
som betraktas som god etik inom folkbibliotek bör kunna identifieras med hjälp av den
värderingsmiljö som kännetecknar verksamheten. Intressant att notera är att under den
tid vi arbetat med uppsatsen, har ett av de bibliotek vi själva besöker, utökat sitt bok-
bestånd på ämnesområdet etik så mycket att ämnet fått sitt eget hyllsignum, vilket det
alltså inte hade när vi påbörjade vårt arbete. Vi ser detta som ett bevis på ökat intresse
för ämnet.

�����<UNHVHWLN

Det har blivit allt vanligare att diskutera etikfrågor inom arbetslivet och många
yrkesgrupper strävar efter att definiera sin egen yrkesetik. Det är ofta yrkesutövarna
själva som efterfrågar en etisk kod som anger vilka riktlinjer, värderingar och
                                                          
33  Nationalencyklopedin, del 5, 1991, s. 627
34  Sandred, J. & Engström, U., Etik och Internet: en kompass i cyberrymden, 1999, s. 35
35  Möller, L. (red.), Etik i verkligheten: en serie debattinlägg, 1991, s. 13-14
36  Ibid.
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förhållningssätt som är önskvärda. Där sådana normer finns beskrivna kan man även se
vilka arbetsförhållanden, farhågor och problemområden som är aktuella för yrkes-
gruppen i fråga.37 Många yrkeskårer har i dag sina internationellt erkända etiska regler
och ännu flera har börjat arbeta med att ta fram en samlande etisk kod som kan skapa
klarhet i hur man som enskild yrkesutövare hanterar känsliga situationer, men som
också bidrar till en kollektiv yrkesstolthet och ökad professionalism och kvalitets-
medvetande hos de anställda.38 Hos användaren eller kunden skapar klara etiska koder
förtroende, och förtroende är en viktig princip i all slags utbyte av varor eller tjänster.

Exempel på yrkesgrupper som har sina egna yrkesetiska regler och principer formu-
lerade är läkare, socionomer, journalister och datapersonal. För datapersonal som ofta
stöter på moraliska fallgropar i sin yrkesutövning har man tagit fram en etisk kod som
skall fungera som komplement till datalagen.39 Som exempel på etiska regler för data-
personal har vi valt att citera några sådana punkter som kan ha beröring med frågor som
bibliotekspersonal konfronteras med när biblioteket har publika datorer med internet-
uppkoppling.

Ur Etiska regler för datapersonal:

3XQNW����'DWDSHUVRQDO�GHOWDU�HQGDVW�L�VnGDQW�DUEHWH�VRP�WLOOJRGRVHU�EHUlWWLJDGH�NUDY
Sn�LQWHJULWHW�RFK�YlUGLJKHW�VDPW�VWnU�L�VDPNODQJ�PHG�DOOPlQ�UlWWVXSSIDWWQLQJ�
3XQNW����'DWDSHUVRQDO�KnOOHU�VLJ�LQIRUPHUDG�RP�GH�ODJDU�RFK�I|URUGQLQJDU�VRP�EHU|U
GHQ�YHUNVDPKHW�PDQ�DUEHWDU�PHG�VDPW�PHGYHUNDU�WLOO�DWW�VSULGD�NlQQHGRP�RP
GDWDYHUNVDPKHW�VRP�VWULGHU�GlUHPRW�
3XQNW�����'DWDSHUVRQDO�WDU�L�VLQ�\UNHVUROO��DQVYDU�I|U�DWW�GDWDWHNQLNHQ�LQWH�PLVVEUXNDV
Sn�HWW�VlWW�VRP�VNDGDU�PlQQLVND��PLOM|�RFK�VDPKlOOH���

I dessa etiska regler berörs begrepp som integritet och värdighet, samklang med allmän
rättsuppfattning, kännedom om lagar och förordningar, samt ansvar i yrkesrollen för att
datatekniken inte missbrukas – områden som är intressanta även för bibliotekspersonal i
deras yrkesutövning.

Enligt professorn i etik, Göran Collste, skiljer sig yrkesetiken inte från den allmän-
mänskliga etiken till sitt innehåll, men med yrkesetiska regler får den allmänmänskliga
etiken en tillämpning och precisering som kan underlätta det moraliska handlandet i det
specifika yrket. Yrkesetiska regler kan också ha en positiv funktion genom att utgöra ett
stöd för dem som eftersträvar ett medvetet etiskt förhållningssätt i sin yrkesutövning.41

Yrkesetik kan�alltså�sägas vara en uppsättning regler eller riktlinjer som beskriver hur
en viss yrkesgrupp skall agera inom sitt yrke. Riktlinjer  utgör en svagare form av
styrning än regler. Vad som är etiskt rätt beror på många omständigheter och vem man
resonerar med. I varje etiskt system finns en relativitet i jämförelse med andra�system.
Det finns inga entydiga svar eller enkla lösningar. Yrkesetikens syfte är dock att visa att
yrkeskåren känner ett professionellt ansvar, men det kan också vara att skydda allmän-
heten från missbruk av ett professionellt monopol genom att reglera yrkesutövarnas
                                                          
37  Koskinen, L., Vad är rätt?: handbok i etik, 1993, s. 184
38  Koskinen, L., Etikens teori i praktiken, 1989, s. 59-60
39  Koskinen, L., Vad är rätt?: handbok i etik, 1993, s., 192-194
40  Ibid., s. 193-194
41  Collste, G., Inledning till etiken, 1996, s. 77-78
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verksamhet.42

Yrkesetiken blir särskilt intressant i sammanhang där yrkesutövaren ställs inför
situationer där ett etiskt / moraliskt ställningstagande är påbjudet. Om den etiska koden
saknas i en sådan situation eller om det egna eller yrkeskårens etiska synsätt är svårt
eller omöjligt att tillämpa kan situationen upplevas som frustrerande eller till och med
ångestskapande. Genomtänkta yrkesetiska regler kan hjälpa olika yrkesgrupper att
hantera  situationer som är vanliga i deras yrkesutövning.43

Regler eller definitioner ger tydlighet åt den professionella rollen och en större
möjlighet att utifrån verksamhetens värderingsmiljö välja ett relevant handlingssätt.
Samtidigt skall man vara medveten om de yrkesetiska reglernas begränsningar.
Formuleringarna är ofta vaga och allmänt hållna och i en konkret situation krävs ändå
ett personligt genomtänkt ställningstagande.44 Vad som hör till en viss yrkesetik är inte
något man kan slå fast en gång för alla utan kan i takt med förändrade förhållanden
behöva revideras. Varje yrkesgrupps yrkesetik bör därför vara föremål för ständig
diskussion och utveckling.

�����$QVYDU�RFK�HWLN

De värderingar som styr människan utgör hennes etik och moral. Utifrån dessa
värderingar gör hon sina val och vi kan därför säga att etiken handlar om individens val.
Frihet att välja hänger samman med ansvar för det man väljer -  alltså är ansvar är ett
viktigt etiskt begrepp. Det har blivit allt viktigare för olika verksamheter att gentemot
intressenterna kunna uttrycka den värderingsmässiga grund deras  beslut vilar på och att
visa att man står för dem.45 En grundförutsättning för etiskt korrekt handlande är att vi
känner till vilka etiska normer vi har, till exempel inom den yrkeskår vi representerar.

Olika yrkesgruppers möjlighet att realisera sin yrkesetik påverkas av att de blir beroende
av datoranvändning. För bibliotekspersonal som också erbjuder datoriserad informa-
tionssökning blir frågan om hur man realiserar sin yrkesetik högaktuell. De etiska frågor
som hör till yrkesetiken har att göra med moraliska problem och valsituationer som
uppstår i samband med en viss yrkesutövning. Om och när man ställs inför nya problem
i sin yrkesutövning kan det leda till förändringar i yrkesetiken.46 Att välja rätt i
problematiska valsituationer som uppstår i den egna yrkesverksamheten förutsätter en
god kännedom om yrkets interna värden, liksom en förmåga att urskilja de specifika
dragen i den enskilda situationen. Denna förmåga utvecklar man genom egen praktisk
erfarenhet och genom att samråda med kollegor.47

Begreppet ansvar kan ses som moraliskt eller sociologiskt. När en person har ansvar för
en viss funktion talar man inom organisationssociologin om att denne har vissa upp-
gifter att utföra eller vissa beslutsfunktioner. Personen är då ansvarig inför organisa-

                                                          
42  Collste, G., Etik i datasamhället, 1993, s. 22-24
43  Collste, G., Inledning till etiken, 1996, s. 77
44  Ibid., s. 78
45  Koskinen, L., Etikens teori i praktiken, 1989, s. 50
46  Collste, G., Etik i datasamhället, 1993, s. 19
47  Ibid., s. 24
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tionens huvudman, och organisationens mål utgör de kriterier mot vilka denne kan
legitimera sitt handlande. Detta s.k. sociologiska ansvar kan delegeras till andra inom
organisationen. När det gäller det moraliska ansvaret legitimeras inte handlingarna av
målen utan av någon välgrundad etisk princip. Det moraliska ansvaret kan inte
delegeras. Collste nämner begreppet ”role-responsibility” för det ansvar som uppstår
genom de särskilda uppgifter eller funktioner en människa har.48 Handlingsfrihet,
kunskap om handlingarnas följder och överblickbarhet är förutsättningar för att det skall
vara möjligt att ta ansvar för sitt handlande.49 Storskaligheten och snabbheten i dagens
IT-samhälle har dock gjort det allt svårare att överblicka och förutse följderna av alla
handlingar. Det har blivit svårt att kunna se vem som har gjort vad, vem som drabbas
och på vilket sätt – och därmed svårare att ta ansvar för sitt handlande.

�����)RONELEOLRWHNHQV�HWLVND�DQVYDU

Det finns förordningar som reglerar folkbiblioteksinstitutionernas uppgifter. Dessa står
att finna i folkbiblioteksutredningens betänkande )RONELEOLRWHN�L�6YHULJH (SOU
1984:23). I betänkandet görs en uppdelning av folkbibliotekens funktioner i dels
kulturuppgiften, dels informationsuppgiften. Kulturuppgiften innefattar de kultur-
politiska målen, informationsuppgiften har den grundlagsfästa yttrande- och
informationsfriheten som utgångspunkt.50 Det är i huvudsak informationsuppgiften som
uppmärksammas i de yrkesetiska diskussionerna och för vår del de etiska avgöranden
som hänger ihop med den nya informationstekniken.

Yrkesetiska diskussioner ledde till att Svenska folkbibliotekarieförbundet (SFF) och De
Vetenskapliga Bibliotekens Tjänstemannaförening (VBT), delföreningar inom DIK-
förbundet, antog yrkesetiska riktlinjer för bibliotekarier vid ett gemensamt styrelsemöte
18 november 1992.51 Då poängterades att riktlinjerna skulle ses som ett led i en
kontinuerlig diskussion om etik och professionalism. 1998 reviderades riktlinjerna i
DIK-förbundet och i det nu sammanslagna Bibliotekarieförbundet.52 Dessa riktlinjer är
allmänt hållna och uttalar sig inte om internettjänsten genom att särskilja den från några
andra media. Såvitt vi har kunnat erfara har det inom det svenska folkbiblioteksväsendet
inte gjorts några övriga försök att formulera gemensamma etiska värderingsprinciper,
och vi finner därför dessa etiska riktlinjer särskilt intressanta. Däremot har de folk-
bibliotek som är Sunet-anslutna att följa regler som är framtagna med direkt koppling
till internetsökningar. Det finns regler dels för anslutning och användning av datanätet,
dels etiska regler. En av reglerna handlar om användarnas identitet och ålägger
organisationer som använder Sunet via publika datorer att tillse att det finns system för
identifiering av användarna av de publika datorerna.

Sunet betraktar som oetiskt och fördömer när någon
- försöker få tillgång till  nätverksresurser utan att ha rätt till det
- försöker dölja sin användaridentitet
- försöker störa eller avbryta den avsedda användningen av nätverken

                                                          
48  Ibid., s. 35
49  Ibid., s. 37
50  Folkbibliotek i  Sverige: betänkande / Folkbiblioteksutredningen, SOU 1984:23
51  Yrkesetiska riktlinjer för bibliotekarier 1992, DIK-forum 1993:1
52  Yrkesetiska riktlinjer för bibliotekarier 1998, http://www.dik.se/www/dik/webny.nsf/
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- uppenbart slösar med tillgängliga resurser (personal, maskinvara eller program-
vara)

- försöker skada  eller förstöra den datorbaserade informationen
- gör intrång i andras privatliv
- försöker förolämpa eller förnedra andra53

Sunets regler följs av en kommentar som säger: ”Liksom när det gäller reglerna för
datorer kan en organisation utfärda egna regler för sina studerande och anställda som
går längre än Sunets regler vad gäller användning. Sunets regler gäller alla Sunet-
användare och får inte upphävas av en ansluten organisation, men en ansluten
organisation kan för sina egna användare ha ytterligare regler”.54

I magisteruppsatsen (WLN�Sn�ELEOLRWHN konstaterar författarna att det yrkesetiska
medvetandet inte alltid är så väl utvecklat hos bibliotekarierna. Författarna menar att
detta är beklagligt och tror att ett större yrkesetiskt medvetande skulle kunna medföra
fördelar både för yrkesutövarna inom bibliotekariekåren och för biblioteksanvändarna.
De menar vidare att ett ökat etiskt medvetande handlar om att folkbibliotekarierna i sin
dagliga yrkesutövning bör vara medvetna om vilken makt och frihet de har. De har
friheten att välja vilket material som införskaffas till bibliotekets samlingar och kan
därigenom rikta in sig på olika ideologier och skönlitterära smakideal. Bibliotekarier
kan också prioritera olika verksamhetsområden. Författarna till ovannämnda uppsats
menar, att bibliotekarierna genom ett ökat yrkesetiskt medvetande skulle få bättre insikt
om vilken makt de besitter, och därigenom bli bättre förvaltare av makten.55

�����(WLVND�ULNWOLQMHU�LQRP�ELEOLRWHNVYlVHQGHW

Nedan återger vi de yrkesetiska riktlinjerna, antagna vid det gemensamma styrelsemötet
med Svenska Folkbibliotekarieförbundet (SFF) och De Vetenskapliga Bibliotekens
Tjänstemannaförening (VBT) år 1992 och reviderade inom det nya Bibliotekarie-
förbundet 1998. De ursprungliga riktlinjerna består av tio punkter och de reviderade av
sju. Vi granskar dem här i ett särskilt internetperspektiv för att se om, eller i vilken mån,
de är tillämpbara i nuläget när många folkbibliotek har breddat sitt informationsutbud
genom att erbjuda användarna möjlighet till internetsökningar?

<UNHVHWLVND�ULNWOLQMHU�I|U�ELEOLRWHNDULHU��������RFK
<UNHVHWLVND�ULNWOLQMHU�I|U�ELEOLRWHNDULHU��������

����
���%LEOLRWHNDULHQV�IUlPVWD��XSSJLIW�lU�DWW�DOOWLG�I|UVYDUD�RFK�IUlPMD�GHPRNUDWLQ�
\WWUDQGHIULKHWHQ�RFK�VWn�I|U�IUL�NXQVNDSVI|UPHGOLQJ�JHQRP�DWW�DNWLYW�YHUND�I|U�WLOOJnQJ
WLOO�GHW�VDPODGH�NXOWXUDUYHW�L�OLWWHUDWXUHQ��RFK�WLOO�LQIRUPDWLRQ�L�ROLND�PHGLHU�
���%LEOLRWHNDULHQ�VNDOO�XWLIUnQ�GHW�HQVNLOGD�ELEOLRWHNHWV�PnO�RFK�GHVV�DQYlQGDUHV�EHKRY
DUEHWD�I|U��DWW�ELEOLRWHNHWV�WMlQVWHU�lU�PnQJVLGLJD��YlORUJDQLVHUDGH�RFK�OlWWLOOJlQJOLJD�

                                                          
53  Sunet-regler, http://basun.sunet.se/html_docs/exetregler.htm#etik 
54  Sunet-regler, http://basun.sunet.se/html_docs/exetregler.html
55  Byström, K & Larsson, J., Etik på bibliotek, 1997, s. 80
56  Yrkesetiska riktlinjer för bibliotekarier 1992, DIK-forum 1993:1, s. 15
57  Yrkesetiska riktlinjer för bibliotekarier 1998, http://www.dik.se/www/dik/dikwebny.nsf/
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����
��� %LEOLRWHNDULHQ�VNDOO�XWLIUnQ�GHW�HQVNLOGD�ELEOLRWHNHWV�PnO�RFK�GHVV�DQYlQGDUHV�EHKRY
�DUEHWD�I|U�DWW�ELEOLRWHNHWV�WMlQVWHU�lU�PnQJVLGLJD��YlORUJDQLVHUDGH��DY�K|J�NYDOLWHW�RFK
OlWWLOOJlQJOLJD�
���%LEOLRWHNHW�VNDOO�YlUQD�RP�GH�GHPRNUDWLVND�YlUGHQD�

De två ovannämnda riktlinjerna fokuserar mångsidigheten och lättillgängligheten av
bibliotekstjänsterna samt främjandet av de demokratiska värdena. Dessa principer
rimmar väl med de möjligheter som informationssökning via Internet ger
biblioteksbesökarna men det står inte längre som första punkt i den reviderade varianten
att bibliotekets främsta uppgift är att främja och försvara de demokratiska värdena.
Orden yttrandefrihet och fri kunskapsförmedling har utelämnats. Det som har
tillkommit i revideringen är att tjänsterna skall vara av hög kvalitet. I förlängningen
måste det betyda att även kvalitetskravet gäller ”oavsett medium” så som det står i
punkt 4 (1998).

�����RFK�����
���%LEOLRWHNHQ�VNDOO�EHP|WD�VLQD�DQYlQGDUH�PHG�UHVSHNW�RFK�RPG|PH��RSDUWLVNKHW�RFK
MlPOLNKHW��'HQ�HQVNLOGHV�UlWW�WLOO�LQWHJULWHW�VNDOO�VN\GGDV�VnYlO�YDG�JlOOHU�SHUVRQOLJD
I|UKnOODQGHQ�RFK�HUKnOOHQ�LQIRUPDWLRQ�VRP�OnQDW�PDWHULDO�

Denna punkt har bibehållits likadan i den reviderade versionen trots att tiden för
introducerandet av internetdatorer inföll mellan de olika versionerna. Det står att den
enskildes rätt till integritet skall skyddas och det görs ingen skillnad mellan
internetsökningar och andra media. I praktiken är det dock så att om folkbiblioteket är
Sunet-anslutet krävs att användarna kan identifieras. Diskussioner pågår om hur långt
denna möjlighet till kontroll skall sträcka sig, om den skall innefatta endast identifiering
av användaren under den tid denne sitter vid datorn eller om man även skall kunna gå in
i sökhistoriken, och vem i så fall skall ha denna möjlighet – bibliotekspersonalen eller
till exempel polisen.

1992
���%LEOLRWHNDULHQ�VNDOO�L�VLQ�SURIHVVLRQHOOD�UROO�JHQRP�VLWW�I|UKnOOQLQJVVlWW�ELGUD�WLOO�DWW
K|MD�ELEOLRWHNDULHNnUHQV�DQVHHQGH�
����
���%LEOLRWHNDULHQ�VNDOO�YHUND�I|U�WLOOJnQJ�WLOO�GHW�VDPODGH�NXOWXUDUYHW�RFK�WLOO�LQIRUPDWLRQ
RDYVHWW�PHGLXP�

Uppmaningen att höja bibliotekariekårens anseende har slopats i den nyare versionen.
Kulturarvets betydelse som fanns med i den äldre versionens punkt 1 har tagits med här.
Formuleringen ”oavsett medium” tyder på att riktlinjerna är anpassade till det nya
mediet Internet.

����
���%LEOLRWHNDULHQ�VNDOO�YLGPDNWKnOOD��RFK�XWYHFNOD�VLQ�\UNHVVNLFNOLJKHW�VDPW
YLGDUHEHIRUGUD�JRG�\UNHVHWLN�WLOO�Q\D�NROOHJRU�
����
���%LEOLRWHNDULHQ�VNDOO�YDUD�W\GOLJ�L�VLQ�SURIHVVLRQHOOD�UROO�RFK�YLGPDNWKnOOD�RFK
XWYHFNOD�VLQ�\UNHVVNLFNOLJKHW�
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Den tidigare formuleringen att vidarebefordra god yrkesetik har bytts ut mot upp-
maningen att vara tydlig i sin professionella roll. Denna formulering kan motsvaras i
den äldre varianten av punkt tio:

����
����%LEOLRWHNDULHQV�KDQGODQGH�RFK�EHVOXW�VNDOO�HQGDVW�VW\UDV�DY�SURIHVVLRQHOOD
EHG|PQLQJDU�

Att bibliotekspersonalen har ställts inför nya bedömningssituationer i och med
möjligheten till internetsökningar är helt klart och man kan fråga vad ”professionell
bedömning” skulle stå för i ett sådant sammanhang. Även omformuleringen till att vara
tydlig i sin professionella roll föranleder följdfrågor om innebörden och tolkningen.

����
���%LEOLRWHNDULHQ�VNDOO�JH�VLQD�NROOHJRU�VW|G�RFK�UHVSHNWHUD�GHUDV�NRPSHWHQV�VDPW�L�RUG
RFK�KDQGOLQJ�VROLGDULVHUD�VLJ��PHG�GH�ELEOLRWHNDULHU�VRP�KRWDV�L�VLQ�\UNHVXW|YQLQJ�

Denna punkt har strukits i revideringen och innehållet återfinns ej heller som del i någon
annan punkt.

������VRP�SXQNW����RFK�������VRP�SXQNW���
%LEOLRWHNDULHU�VNDOO�YLVD�UHVSHNW�I|U�DQGUD�\UNHVJUXSSHUV�HWLVND�UHJOHU�RFK�GHUDV
SURIHVVLRQHOOD�NRPSHWHQV�

För att kunna förstå och respektera andra yrkesgruppers etiska regler måste man ha en
etisk medvetenhet. I den ingår att även känna till sin egen yrkesgrupps etiska
ställningstaganden. IT-utvecklingen har gett bibliotekariekåren både möjlighet och
anledning att ytterligare bredda sin egen kompetens men även att se över sin egen etiska
medvetenhet.

����
��� %LEOLRWHNDULHQ�VNDOO�ORMDOW�RFK�RSDUWLVNW�DUEHWD�I|U�DWW�I|UYHUNOLJD�VLQ�DUEHWVJLYDUHV
JUXQGOlJJDQGH��PnO�
��� %LEOLRWHNDULHQ�InU�LQWH�XWQ\WWMD�LQIRUPDWLRQ�HOOHU�PDWHULDO�VRP�HUKnOOLWV�L�WMlQVWHQ�I|U
DWW�YLQQD��SHUVRQOLJD�I|UGHODU�
����
���%LEOLRWHNDULHQ�VNDOO�Sn�HWW�RSDUWLVNW�VlWW�DUEHWD�I|U�DWW�I|UYHUNOLJD�YHUNVDPKHWHQV�PnO�

De gamla punkterna 8 och 9 kan anses ingå i den nya punkt 7. Uttrycket arbetsgivarens
grundläggande mål har bytts ut mot verksamhetens mål. Vare sig man väljer den förra
eller senare formuleringen finns det olika åsikter om i vilken mån internetsökningar och
deras användning stämmer överens med principen att förverkliga biblioteksverksam-
hetens mål.

�����6OXWVDWVHU�IUnQ�,7�NRPPLVVLRQHQV�KHDULQJ�*RG�HWLN�Sn�QlWHW

Syftet med hearingen, som hölls under 1998 och med Ines Uusman som IT-
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kommissionens ordförande, var att ta fram ett underlag för att kunna utforma
rekommendationer för en god etik på nätet och i förlängningen utforma etiska
ställningstaganden för informationssamhället. Vi återger här de åtta slutsatser
arbetsgruppen formulerade i sin analys som bygger på det som framkom under
hearingen.

6OXWVDWV����/,)(�HWLNHQ�±�(Q�JRG�HWLN�Sn�QlWHW�EHMDNDU�OLYHW�RFK�IUlPMDU�IUDPWLGHQ
En etik byggd på grundpelarna Livsbejakelse, Integritetsskydd, Framtidsfrämjande och
Enhetlighetssträvan bör bära upp dagens och morgondagens samhälle.

6OXWVDWV����7ULYLDOLVHUD�LQWH��±�(QEDUW�HWW�1HWLNHWW�IRNXV�ULVNHUDU�DWW�WULYLDOLVHUD�KHOD
HWLNGHEDWWHQ
”Netikett” är inte detsamma som etik, men i diskussionen blandas dessa begrepp ofta
utan urskiljning. Netikett är inte etik utan etikett. För att kunna ta ”det allvarliga
allvarligt” går det inte att fokusera enbart på netikett och tro att man på det sättet arbetar
med etikfrågorna på nätet. Det riskerar att trivialisera hela etikdebatten.

6OXWVDWV����/LND�HWLN�±�,QJHQ�VNLOOQDG�PHOODQ�HWLN�Sn�QlWHW�RFK�HWLN�LQRP�DQGUD�GHODU�DY
OLYHW
I grunden finns ingen fundamental skillnad mellan god etik på nätet och god etik inom
andra delar av livet. Förtal, hets mot folkgrupp, sexuellt utnyttjande av underåriga,
sekretessbrott, skadegörelse, förfalskning, stöld, brott mot upphovsrätten o.s.v. är lika
oetiskt såväl på nätet som utanför nätet.

6OXWVDWV����$QQRUOXQGD�DUNLWHNWXU�±�QlWHW�JHU�Q\D�I|UXWVlWWQLQJDU�VRP�VWlOOHU�NUDY�Sn
RPSU|YQLQJDU
Nätet ger nya förutsättningar som kräver omprövningar där tid, plats och rymd inte
gäller som tidigare. Särskilt utmanande är det höga tempo som nätet driver fram och
som inte lämnar utrymme för reflexioner. Före nätet fanns det en tröghet i de flesta
skeenden som bidrog till att skapa en viss tydlighet.

6OXWVDWV����,QGLYLGXDOLVHUDW�DQVYDU�±�'HW�HWLVND�DQVYDUHW�YLODU�DOOWPHU�Sn�GHQ�HQVNLOGD
PlQQLVNDQ
Det etiska ansvaret flyttas genom nätets utbredning alltmer från samhället till gruppen
och individen, d.v.s. ansvaret individualiseras.

6OXWVDWV����(WLNHQ�NDQ�XWJ|UD�´NLWWHW´�±�'HW�EHK|YV�HQ�JHPHQVDP�YlUGHJUXQG�VRP
UHVSHNWHUDU�PlQQLVNRYlUGHW
Behovet ökar i en internationaliserad och sekulariserad värld av en gemensam
värdegrund som bygger på respekten för människovärdet. Etiken kan utgöra ”kittet” i
informationssamhället.

6OXWVDWV����2OLND�HWLVND�YlUGHULQJDU�±�'HW�EHK|YHU�VNDSDV�HWW�V\VWHP�VRP�WLOOnWHU�ROLND
HWLVND�YlUGHULQJDU
Ett system ska finnas av olika etiska värderingar, men detta ska stå på en gemensam
bas. Många olika etiker kan komplettera lagstiftningen.

6OXWVDWV����6WlQGLJ�GLDORJ�±�(WLNHQ�Sn�QlWHW�PnVWH�IRUPDV�L�HQ�VWlQGLJ�GLDORJ
Etiken på nätet måste utvecklas i en ständig dialog. Att försöka utforma ett detaljerat
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etiskt regelverk är inte meningsfullt.58

�����$WW�I|UHQD�ELEOLRWHNDULHQV�\UNHVHWLN�PHG�GHQ�WRWDOD�IULKHWHQ�Sn
QlWHW

I och med Internets införande på biblioteken har, som vi tidigare nämnt, bibliotekarierna
inte längre i samma utsträckning makten över vilken information som erbjuds genom
anskaffningar, utan användaren väljer själv sin information ur ett oändligt stort förråd av
stoff. Följaktligen kan biblioteken inte heller garantera att bara ”lämpligt” material
erbjuds. Här kan man som folkbibliotekarie hamna i situationer där man ofrivilligt
främjar knarkhandel, pedofili och rasism, samt förmedlar våldsideologier, bombrecept
och annat liknande som strider mot vad man traditionellt ansett vara god kvalitet och
eftersträvansvärt för ett folkbibliotek.

Lokala policydokument, som reglerar de kommunala tjänstemännen ger nödvändigtvis
inte vägledning i dessa situationer där bibliotekspersonalen känner sig oförberedd. Man
kan fråga sig om gällande policydokument, traditionen, Sunets regler eller DIK:s etiska
riktlinjer – i den mån de är medvetandegjorda hos personalen - räcker till. Samtidigt kan
man också ifrågasätta tanken att bibliotekspersonalen skulle begränsa användarnas rätt
till information genom regler eller censur. De yrkesetiska aspekterna kan i vissa lägen
komma att ställas mot kravet på yttrandefrihet och informationsfrihet.

                                                          
58  Slutsatser från hearingen, 2000, s. 1-2,  http://www.sjunet.org/sjunet/
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De principer som åberopas och har fått stor plats i etikdiskussioner i samband med
internetanvändning är principerna om yttrande- och informationsfrihet. Dessa friheter
hör till de basala mänskliga rättigheterna och är tänkta att ge utrymme för fritt
meningsutbyte och fri diskussion. Varje försök till inskränkningar i yttrande- och
informationsfriheten kan lätt upplevas som ett hot mot det som är grundläggande för
demokratiprincipen. För att klargöra vad som avses med begreppen citerar vi den
svenska regeringsformens, Europeiska konventionens och Förenta Nationernas
uttalanden.

Den svenska regeringsformen om grundläggande fri- och rättigheter talar om
yttrandefrihet och informationsfrihet separat:
”Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad

1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela
upplysningar, samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.

2. informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt
taga del av andras yttranden…” 59

Informationsfriheten får endast begränsas genom lag och endast av hänsyn till rikets
säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskilds anseende och
privatlivets helgd, för att förebygga eller beivra brott eller av andra särskilt viktiga
skäl.60

Enligt artikel 10 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna
och de grundläggande friheterna (från 1950) är informationsfriheten en del av
yttrandefriheten61 och definitionen lyder:
”Envar skall äga rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att
mottaga och sprida uppgifter och tankar utan inbladning av offentlig myndighet och
oberoende av territoriella gränser.”62

Artikel 19 ur FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna lyder enligt
följande:
”Envar har rätt till åsiktsfrihet, och yttrandefrihet. Denna rättighet innefattar rättighet för
envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida
upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till
gränser.”63

Svensk grundlag och internationella konventioner ger alltså alla rätt att yttra sig och ta
del av andras yttranden,  men som bekant finns det även inskränkningar i dessa
                                                          
59  Holmberg & Stjernquist, Vår författning, Regeringsformen 2 kap § 1, 1998, s. 216
60  Nationalencyklopedin, del 9, 1992, s. 455
61  Ibid.
62  Konventionssamling i mänskliga rättigheter och humanitär rätt, 1997, s. 92-93
63  Dunér, B. (red.), FN och de mänskliga rättigheterna, Art. Nr 19, 1995, s. 178
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rättigheter. Bland det som i Sverige betraktas som yttrade- och informationsfrihetsbrott
kan nämnas bland annat hets mot folkgrupp, rasistiska yttranden, förtal, barnpornografi
och spioneri. Att bekämpa den här typen av brott i IT-miljö innebär speciella svårigheter
– inte på grund av att lagen har luckor, utan på grund av problem med bevisningen när
gärningsmannen har använt dator, och även på grund av att skadeverkningarna kan bli
större när de begås i IT-miljö. Bevisningsproblemet beror på att gärningsmannen kan
sopa igen sina spår, till exempel genom att utnyttja s.k. anonymiserings-servers som
finns spridda över världen. Det är en tjänst som tar bort alla uppgifter om avsändaren
innan den skickar informationen vidare till mottagaren som då alltså inte kan spåra
avsändaren. Även i fall där den avsändande datorn kan spåras, kan den ha använts av
flera personer, vilket försvårar spårandet  av själva gärningsmannen.64 Enligt uppgift
fanns det 1994 i Sverige minst 1 000 sådana BBS:er eller elektroniska anslagstavlor där
det sker kriminella aktiviteter regelbundet. Över hundra svenska databaser är av den
extrema typ som innehåller sådant som barn- och våldspornografi, rasistiska dataspel,
olagligt kopierad programvara, datavirus, annonser om stöldgods, steroider och vapen,
samt bomb- och narkotikarecept.65

I diskussioner om lagstiftning kring yttrande- och informationsfriheten i elektroniska
medier finns motsatta åsikter. En del förespråkar särskild lagstiftning medan andra anser
att det inte finns anledning att sätta snävare gränser för elektroniska medier än för
pappersmedier. Trots att det bevisligen förekommer brottslig och oetisk verksamhet på
nätet menar en del att det i internetdiskussionerna finns en tendens att fokusera ensidigt
på möjligheterna att begå brott eller kränka människor. Att genom lagstiftning försöka
sanera och reglera innehållet på Internet skulle dessutom innebära en alltför stor risk för
yttrande- och informationsfriheten. Enligt detta synsätt får man acceptera att leva med
en del grovt missbruk av Internet, dels för att inte inskränka dessa friheter och dels
därför att det är svårt att kontrollera eventuella reglers efterlevnad.66  Journalisten
Anders R. Olsson fokuserar starkt på yttrandefriheten. Han påminner om den gamla
tesen att yttrandefriheten aldrig blir slutgiltigt erövrad, utan att man ständigt måste
kämpa för den.67 Trots sin betoning av yttrande- och informationsfriheten påstår han
inte att Internet skall få vara ett område helt utan regering. Frågan är hur Internet skall
regeras, och hur vi skall förhålla oss till hotbilderna och ge problemen rimliga
proportioner.68 Han menar att lagar bara kan göra begränsad nytta mot brottslighet och
att det därför är medborgarnas civilkurage och politiska medvetenhet som avgör vilken
spridning den får.69

Som globalt fenomen regleras innehållet på Internet varken enligt internationella eller
svenska regler. I de länder där yttrande- och informationsfrihet gäller ger lagar och
regler riktlinjer för friheten, men utvecklingen inom informationsteknologin har gjort att
det i allt högre grad är den enskilda individen som avgör i vilken mån de efterföljs.

                                                          
64  Olsson, A. R., IT och det fria ordet – myten om storebror, 1996, s. 111
65  Wallin, A., Kriminella teknikzonen: straffrättsliga perspektiv på brott och hacking i globala datanät,
     IRI-rapport 1994:2, s. 22
66  Olsson, A. R., IT och det fria ordet – myten om storebror, 1996, s. 115
67  Ibid., s. 121
68  Ibid., s. 116
69  Ibid., s. 121
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Under senare år har diskussioner om etik och moral fått allt större betydelse på många
områden i samhället. Värderingsfrågor är viktiga diskussionsämnen i företag och
organisationer och man strävar ofta efter att forma en företags- eller organisationskultur
som skapar samhörighet och som klargör vad man står för, både inbördes och gentemot
utomstående. När det gäller informationsfriheten och etiken på Internet har det uppstått
en syn som Jan Sandred, redaktör vid tidskriften Datateknik, kallar för ”en slags vilda-
västernrättvisa”.  Etiken har blivit situationsanpassad där varje individ formar sin egen
etik och situationen avgör vad som skall betraktas som rätt eller fel. Utanför individen
finns ingen moralisk auktoritet som dikterar ordningen. Det har uppstått en tradition där
var och en anser sig ha rätt att göra vad man vill. Den enda reglering som sker är en
självreglering som utgår från varje individs egen, för stunden gällande etik.70 Den här
typen av självreglering varierar alltså kraftigt beroende på aktör, situation och tidpunkt.
Det finns alltså ingen gemensam, klart definierad och uttalad ”internetetik” eller
tradition att falla tillbaka på, utan alla etiska synsätt är möjliga, likaså nästan alla
praktiska tillämpningar av den egna etiken. Därmed inte sagt att alla skulle acceptera
denna ”vildavästernetik” eller vara beredda att låta andra tillämpa den fritt och utan
restriktioner.

Ett exempel på verksamhet som syftar till att reglera användandet av Internet bedrivs
inom EU sedan 1998. Europakommissionen fick då i uppdrag att ta fram en handlings-
plan i syfte att främja en säkrare användning av Internet, och presenterade ett förslag
som antogs. Kommissionen baserar också sin handlingsplan på frivillig självreglering,
med den skillnaden att det kommer att finnas moraliska auktoriteter att rätta sig efter.
Med hjälp av sin handlingsplan vill Europakommissionen  få medlemsstaterna att
bekämpa skadligt och olagligt material på Internet.71

Åtkomligheten och valmöjligheterna när det gäller informationen på Internet gör att  det
inte längre är bibliotekarierna som står för urvalet av informationen som förmedlas på
de internetuppkopplade folkbiblioteken. Frågan är om biblioteken har något ansvar för
vad som finns på Internet, för vad som görs åtkomligt, om det överhuvudtaget är möjligt
eller önskvärt att reglera innehållet på nätet och vem som skall bära ansvaret för inne-
hållet och åtkomligheten.

�����,QIRUPDWLRQVIULKHWHQ�RFK�IRONELEOLRWHNHQ

De flesta har insett att internettjänsten har kommit för att stanna, och att folkbiblioteken
skall vara en av de instanser som erbjuder medborgarna möjlighet till internet-
användning tycks många vara överens om. I och med internetuppkopplingar erbjuds
nästan obegränsade möjligheter för var och en att söka och sprida information. Den som
behärskar tekniken och har tillräckliga kunskaper i engelska har alla möjligheter att söka
vad som helst som intresserar eller behagar. På folkbibliotek som har publika datorer
med internetuppkoppling kan det därför uppstå situationer där personalen frågar sig hur
man skall ställa sig i lägen där besökarna tar fram oetiskt eller olagligt material, eller
                                                          
70  Sandred, J. & Engström, Ulf,  Etik och Internet: en kompass i cyberrymden, 1999, s. 233-237
71  Europaparlamentets och rådets beslut,  Europeiska gemenskapernas officiella tidning, 1999-02-06,
     s. 2-3
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använder datorerna för att till exempel skada någon. Diskussionen om de demokratiska
värdena har fått ny aktualitet i och med IT-samhällets utveckling. Informationsfriheten,
yttrandefriheten och den personliga integriteten är de områden som plötsligt har fått
både större möjligheter och större hot över sig, och som för folkbibliotekens del kräver
uppmärksamhet. Frågan om insyn i vad internetanvändarna söker på nätet ställer
bibliotekspersonalen inför en helt ny situation där man diskuterar om personalen bör
eller får lägga sig i vad besökarna gör vid datorerna under tiden de sitter där, och om
man kan gå in efteråt för att kontrollera vad vederbörande har i sin sökhistorik.

Integritetsfrågan är viktig för folkbiblioteken. När en låntagare lämnar igen sina lånade
böcker raderas anteckningarna om lånet ut och det är inte möjligt att efteråt ta fram
någon lista på vad vederbörande har valt. Detta för att tillförsäkra låntagaren rätten att
inte bli registrerad så att någon skulle kunna läsa av vilka politiska, religiösa eller andra
strängt personliga åsikter eller intressen denne har. Samma integritet vill man naturligt-
vis att biblioteksanvändare skall kunna få behålla även när det gäller internetsökningar.
Självklart finns det åtskilligt med annat än olaglig eller oetisk information som man kan
tänkas vilja söka utan att varken personal eller andra besökare ser det.

�����,QIRUPDWLRQVIULKHWHQ�RFK�VNRODQ

Så som samhället ser ut i dag med många funktioner datoriserade och där nästan alla
arbetsuppgifter kräver datorvana har skolan en viktig roll i att lära barn och ungdomar
använda datorer. De bör lära sig att söka information och att dessutom granska informa-
tionen på ett kritiskt sätt. Skolan försöker i möjligaste mån ge dessa färdigheter och
eleverna arbetar ofta själva ivrigt och nyfiket för att bredda och befästa sina kunskaper i
datoranvändning. Skolans datorresurser räcker inte alltid till för elevernas behov och
följaktligen dominerar ofta deras åldersgrupp internetanvändarna på folkbiblioteken. På
så sätt kan biblioteken komma att i hög grad beröras av skolelevernas informations-
sökningsbehov, samt av deras sätt att förhålla sig till bibliotekets eventuella restriktioner
och etiska regler för informationssökning. Vi avser här att ta upp något av den etiska
diskussionen som förts inom skolan med anledning av införandet av Internet som en
möjlig informationskälla bland alla de traditionella.

Även om Skolverket inte direkt har ålagt skolorna att skaffa datorer för eleverna säger
den senaste läroplanen att skolan skall ”ge eleven färdigheter att kunna orientera sig i en
verklighet med ett stort informationsflöde…”72 Vidare står det att rektorn har ett särskilt
ansvar för att eleverna får tillgång till ”stöd för att själva kunna söka och utveckla
kunskaper”. Som exempel på sådant stöd nämns här bibliotek, datorer och andra
hjälpmedel.73 I en intervju med ledamöterna i Utbildningsutskottet (1999) framgår att de
anser informationstekniken vara ett viktigt verktyg i skolans arbete och att elever i
grund- och gymnasieskolan bör erbjudas fri tillgång till informationen under skoltid. De
poängterar att  Internet i skolan skall användas för information och inlärning på ett
liknande sätt som ett bibliotek.74

På samma sätt som folkbiblioteken, har skolorna fått erfara att den nya tekniken fört
                                                          
72  Information om 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet Lpo 94, s. 15
73  Ibid., s. 23
74  Ja till Internet i skolan, ITiden 1999:1, s. 14-15
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med sig etiska frågeställningar som måste betraktas och bedömas. Ledamöterna i
Utbildningsutskottet är medvetna om att tillgången till Internet kan medföra etiska
problemsituationer, men de ser även en poäng i att frågeställningarna blir aktuella i
skolan där man kan ta itu med dem och få ledning i att hantera dem. Skadlig informa-
tion kan inte censureras men lärarna måste ta ansvar för att, tillsammans med föräldrar,
skapa ett regelverk för hur Internet används på skolan, och förslaget är att de vuxna
tillsammans med eleverna finner formerna för att reglerna respekteras.75

�����(WLNV\QHQ�L�VNRODQ

I och med Internets intåg i skolan har även lärare och elever hamnat i en situation där
man har anledning att diskutera värden och principer som skall gälla i synnerhet för
människors interaktion, inte bara i konkreta möten med varandra utan kanske i
synnerhet i ”virtuella” möten i ”cyberrymden”. Internetanvändarna har tvingats till nya
ställningstaganden och gränsdragningar, eller åtminstone till att på nytt formulera vad
de tror på. Inom skolans värld finns det styrdokument i form av en läroplan som även
talar om vad som är skolans etiska ansvar när det gäller att ledsaga eleverna i sådant
som människosyn och demokratiska värden.76 Skolans agerande skall styras i för-
hållande till Skolverkets etiska intentioner som finns uttryckta i den senaste läroplanen.
”Skolan skall överföra viktiga värden och ge de unga ett slags  etisk kompass och en
moralisk kompetens.”77 ”Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar sin förmåga att
göra medvetna etiska ställningstaganden… Läraren skall klargöra och med eleverna
diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga
handlandet.”78 Mer detaljerat tas följande upp under rubriken Normer och värden:
”Skolan skall sträva efter att varje elev respekterar andra människors egenvärde, tar
avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling”.79 Vidare
under rubriken Förståelse och medmänsklighet: ”Främlingsfientlighet och intolerans
måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.”80

Eftersom det finns mycket på Internet vars budskap strider mot ovanstående - och som
skolan inte skulle acceptera på skolbiblioteket eller välja att skaffa hem som läromedel
till sina elever -  handlar etikdiskussionerna i hög grad om just faran att dessa värden
inte respekteras. Frågor som ställs är om man från skolans sida bör eller vill försöka
censurera och kontrollera den information eleverna söker bland, eller finns det andra
sätt att möta situationen? Är det överhuvudtaget möjligt att åstadkomma en till-
fredställande censur- och kontrollapparat, om man så skulle vilja? Eller skall man satsa
på en etikuppfostran som gör kontroll så onödig som möjligt? Finns det en risk med
tanken att försöka lösa problemen med hjälp av filter – att den etiska diskussionen och
etiska ställningstaganden hålls tillbaka? Frilansjournalisten Tobias Borgström menar att
skolan inte är betjänt av förbud och censur utan det eleverna behöver är frihet och
kompetens att hantera friheten.81
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Även skolans värld känner av den individuella konsekvensetiken som känslan av den
totala friheten genom Internet har gett upphov till. Den moraliska auktoriteten anses,
enligt detta synsätt, finnas inom varje enskild individ som själv kommer fram till vilka
lagar man skall leva efter. Den självreglering som upprätthållit en viss ordning på
Internet och som anses ha fungerat relativt bra har dock fått systemet att börja rasa
samman när nya användare som inte klarar av den totala friheten missbrukar den.82 En
del skolor har valt att stänga av internetuppkopplingarna när de upptäckt att eleverna
använt funktionen på ett olämpligt sätt. Jan Sandred hävdar att ”det råder moralpanik
bland Sveriges lärare och politiker” och att ”skräcken att inte fördöma fort nog förvillar
förnuftet”.83 Å andra sidan kan tillgången till sådant som till exempel nazistiska
hemsidor ge utomstående insyn i en tidigare stängd värld och därmed ge bättre
möjlighet att bilda sin egen uppfattning om organisationernas verksamhet och åsikter.84.

Maria Bergman, doktorand i pedagogik vid Uppsala universitet, har i sin licentiat-
avhandling studerat högstadieelevers internetanvändning både i skolan och i skol-
biblioteket. Det visade sig att användningen i själva klassrumsmiljön är liten och att den
koncentreras mera till skolbiblioteket där eleverna uppfattar att reglerna är färre än i
klassrummet. Bibliotekarierna i sin tur vill också se datoranvändningen som ett
pedagogiskt redskap och reagerar mot att en del elever vill i huvudsak använda Internet
till annat än skolarbete, nämligen oftast till privat kommunikation: e-post och chatt.
Internet har inte blivit det verktyg för informationssökning för eleverna som var tänkt. I
stället har en ny kontrollsituation skapats som ingen egentligen har tid att hantera.
Bergman menar att eleverna egentligen har förståelse för och till viss del respekterar
regler kring internetanvändningen, men att de samtidigt anser att reglerna är strikta och
ineffektiva.85

Skolorna har alltså liknande erfarenheter som folkbiblioteken – att Internet åtminstone
till en del och av vissa används till annat än vad man från början tänkte sig, att det är
svårt att komma åt problemet och att ingen egentligen har tid eller lust att ägna sig åt
övervakning.

�����6NRODQV�UROO�L�HWLNIRVWUDQ

Skolans etikfostran skall utformas efter principerna i skolans värdegrund som beskrivs i
termer av människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors
lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med de svaga och ut-
satta.86 Barn och ungdomar har genom skolan beretts möjlighet att lära sig att använda
den nya informationstekniken sedan flera år tillbaka. Av naturliga skäl visar de stort
intresse och stor öppenhet för dess möjligheter – på både gott och ont. Även etiska
problem som dyker upp i elevernas internetanvändning skall bedömas i förhållande till
skolans värdegrundsprinciper. Frågan är hur sådana principer konkretiseras i situationer
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där ett ställningstagande från skolans sida blir aktuellt. Räcker den gamla etiken till att
hantera frågor som följer med den nya tekniken? Stig Roland Rask är sedan 1999
ansvarig för området Etik och källkritik på KK-stiftelsen. Han hävdar att god etik inte
skapas med hjälp av regler, men att god etik kan uttryckas med hjälp av regler. Att
utveckla ett personligt etisk ansvar kräver mer än uppsättande av regler, som ibland kan
ha motsatt effekt än den önskade. Rask förordar en strävan efter en nivå som utvecklar
det personliga etiska ansvaret så att det förankras i både intellekt och känsla. Han menar
att det är alldeles för tyst om frågan hur man praktiskt bär sig åt för att nå en sådan nivå.
Han efterlyser människor i barns och ungdomars närhet som kan komma med nya idéer
och metoder, och som vågar vara tydliga och som har tid att samtala.87

I granskningen av frågor om internetetik möter man både okritiska och aningslösa
åsikter och ställningstaganden, samtidigt som man å andra sidan ser motsatsen,
nämligen stor oro för vart den totala friheten kan föra människor, i synnerhet de unga.
Rask ser som en mycket positiv effekt av situationen med Internets intåg i skolan, att vi
tvingas fundera och reflektera på ett sätt som vi inte tidigare ansåg oss behöva.88  ”Det
intressanta är inte vilka etiska filter vi installerar i datorerna, utan vilka etiska filter vi
lyckas installera i eleverna”, konstaterar Rask.89 I och med att utvecklingen har gått så
fort och problemställningarna är så nya är det svårt att finna någon som menar sig ha de
slutgiltiga svaren, men de flesta erkänner att behovet av en debatt är stor.

�����+XU�VNDOO�HWLNHQ�OlUDV�XW�L�VNRODQ"

Jan Sandred kritiserar vuxenvärlden för att det enda de ”är överens om är att de inte är
överens om vilka normer som gäller”90 Den etiska hållningen blir mycket inkonsekvent
när lärarna eller rektorerna på varje skola själva bestämmer vad som skall gälla. Sandred
jämför med tiden före filmcensurens införande 1911, då en film kunde vara förbjuden i
en stadsdel, medan den visades i en annan där polisen hade en tolerantare inställning.91

Han menar att det utan någon statlig censurinstans är ”lätt för högljudda moraliserande
organisationer att skaffa sig tolkningsföreträde för de moraliska begreppen”.92 Även
Rask har framfört kritik av vuxenvärldens oförmåga att bestämma sig för de rätta
metoderna när det gäller att lära barn och ungdomar demokratiska värderingar trots att
alla tycks vara överens om att behovet av just vuxenguidning finns där. Konkreta idéer
kring hur detta skall gå till, ifrågasätts gärna som ”naiva och aningslösa i allmänhet,
som baserade på fel förutsättningar, framsprungna ur fel premisser, initierade av fel
person, baserade på fel ideologi, formulerade på fel sätt, iscensatta med fel motiv,
genomförda med fel metodik och naturligtvis utvärderade på fel grunder”.93 Rask ställer
den retoriska frågan om det möjligen är så, att samtidigt som vi är den generation som
flitigast poängterar vikten av vägledning och gränssättning, är vi den generation som är
mest impotent och förlamad när det kommer till konkret verkställighet.94 Hans
provokativa ord uttrycker kanske något av den frustration en del kan tänkas känna inför
                                                          
87  Rask, S. R., Internet – en etisk utmaning, Med eller utan filter?, 2000, s. 20
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91  Ibid.
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vuxenvärldens roll  i etikfrågor som rör barn  och ungdomars internetanvändning i
skolor och även på bibliotek. Han utvecklar ytterligare sina tankar genom att hävda att
”skolan skall vara livsåskådningsneutral – men aldrig värdeneutral”.95

De debattörer som granskat skolans värld, och vilkas tankar vi tagit del av, ser som den
enda möjliga lösningen att börja diskutera etikfrågorna både i vuxenvärlden och med
eleverna, och därigenom bli mer kompetenta både i internetanvändningen i sig och även
utveckla sin förmåga att göra etiska ställningstaganden. Skolan måste ständigt föra en
debatt om hur man skall lösa etiska problem och reagera snabbt på uppkomna
situationer. Meningen med censur kan ifrågasättas men man måste arbeta långsiktigt
med internet- och etikfrågor.96 I detta sammanhang diskuterar även skolan placeringen
av datorerna precis som biblioteken. En motivering till att inte placera datorerna i
särskilda rum är att lärarens möjligheter att delta i  spontana värdediskussioner då
minskar.97 Att satsningen på datorer i skolorna skulle resultera i självgående elever har
varit en missuppfattning från en del beslutsfattares sida. Tvärtom kräver datorer och
Internet pedagoger som är väl insatta i hur dessa skall användas, och hur blandningen av
fakta och desinformation som blir tillgänglig skall värderas.  När den professionella
källkritiken försvinner blir läsarna själva ansvariga för utvärderingen av informa-
tionen.98

I artikeln &HQVXU�J|U�HOHYHUQD�RPRUDOLVND vill författaren fästa uppmärksamheten på att
man inte skall angripa dem som är mottagare av omoralisk information, utan dem som
producerar den. Det är vuxenvärlden som skall ta ansvar för innehållet på Internet.99

Trots svårigheten med att veta hur ansvarstagandet skall gå till och med hjälp av vilka
metoder barn och ungdom skall ledsagas så finns det ändå förslag om hur skolan bättre
skall kunna ta till vara den tillgång Internet är för lärandet och samtidigt minimera de
möjliga skadeeffekterna. Dialogen är naturligtvis viktig i utvecklandet av elevernas
moraluppfattning, precis som dialogen är viktig i vuxenvärlden. Eftersom demokrati
består i att olika uppfattningar får mötas får man inte ta bort den möjligheten. Håkan
Liljeqvist, ansvarig för internetpolicyn på Hagagymnasiet i Norrköping, utvidgar tanken
om skolans etikdiskussioner till något helt grundläggande genom att säga:
”Att diktatoriskt och utan diskussion bestämma vad som är rätt eller fel är att missa hela
den värdegrund som den västerländska demokratin vilar på.”100

Det är svårt att finna stöd för någon annan tanke än att Internet i skolan skall användas
som komplement och förstärkning till informationssökning och inlärning. Skolan är
oftast lika ovillig att upplåta sina datorer för dataspel och annan oseriös användning som
biblioteken. Vi  riktar vårt särskilda intresse mot frågan i folkbiblioteksmiljö, men
många folkbibliotek påverkas av  skolans förhållningssätt till informationsteknologin
och informationsfriheten på Internet.  Svårigheten med gränsdragningen för friheten
finns naturligtvis inom skolan på liknande sätt som på biblioteken, även om skolans
personal har en annan vana i att agera styrande gentemot eleverna än vad biblioteken
har gentemot besökarna.
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I takt med att människorna blir allt mer medvetna om sina möjligheter att själva avgöra
vilken information de vill skaffa, kommer det de väljer att vara av allt mer skiftande art
och kvalitet. När informationen hämtas från Internet är det ingen annan som begränsar
urvalet innehållsmässigt eller kvalitetsmässigt på så sätt som biblioteken hittills har
gjort. Framtiden får visa om den nya situationen kommer att förändra människornas och
bibliotekens etiksyn, och om folkbiblioteken i framtiden kommer att förändra sina
urvalsprinciper även vad gäller traditionella media, eftersom friheten på Internet ändå
öppnar för bredare urvalsprinciper. Hittills har staten i stor utsträckning bestämt över
människornas normer och värderingar. Politikerna har formulerat vad som är rätt och fel
och på så sätt gett medborgarna en kollektivistisk, abstrakt moral utan krav på direkt,
personligt ansvar. Staten har tagit på sig ansvaret för etiken genom lagstiftning och
kontroll, och genom att följa lagen kan individen känna sig moralisk utan att egentligen
behöva ta eget ansvar.101  Journalisten Anders R. Olsson konstaterar att det nu inte går
att urskilja någon enhetlig linje hos politiker och högre ämbetsmän i frågan om den nya
informationsfriheten i IT-samhället. Politikerna och ämbetsmännen ”famlar sig
fram”.102 Han förklarar att det behövs en delvis ny juridik för att realisera de gamla
idealen om informationsfrihet i IT-samhället, och man bör ställa tydliga och tvingande
krav på myndigheters och samhällsaktörers system för informationsbehandling. Dessa
krav skall inte var av den tekniska arten eftersom de snabbt blir föråldrade, utan
principiella – med betoning på åtkomlighet, god kvalitet och hög datasäkerhet.103

I likhet med Olsson betonar Sandred att det enda som kan ha någon avgörande
betydelse, när det gäller ett etiskt förhållningssätt till innehållet på Internet, är det
personliga engagemanget. Han nämner särskilt barnpornografin som kommer att finnas
på vårt eget Internet så länge den är tillåten någonstans i världen.104 Samtidigt
konstaterar han att det är konsumenterna som styr utvecklingen och att sex alltid med
framgång har använts till att sälja ny teknik.105 Från 1 januari 1999 blev det  straffbart
att inneha barnpornografi i Sverige.106 Detta är en inskränkning i yttrandefriheten men
Sandred ser det inte som något problem utan menar att lagen återupprättar den
moraliska ordningen och visar var de moraliska gränserna går. Lagarna i sig skapar
ingen god moral men de uttrycker god etik.107

För bibliotekspersonalen återstår alltid ändå svårigheten att lösa enskilda fall och
situationer. När en pappersburen text har genomgått all den kontroll som omfattar alster
utgivna genom ett förlag och tryckta i ett tryckeri, hamnar man sällan i den situationen
att man skulle behöva fundera på laglighet. Lämpligheten har man som regel möjlighet
att fundera på i lugn och ro när man bestämmer sig för inköp – då ofta i ett lag till-
sammans med andra. Men när besökarna gör sina sökningar på Internet och därtill
eventuellt vill skriva ut information från nätet på bibliotekets skrivare kan frågan om
laglighet och etisk nivå uppstå. Ibland kan det synas uppenbart att det framtagna är
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olagligt eller oetiskt, andra gånger kan det vara svårt att i dessa - ofta hastigt uppkomna
situationer – avgöra hur innehållet skall värderas. Ibland saknar bibliotekspersonalen
helt enkelt kunskap om vad som är lagenligt och vad inte. Även de egna individuella
åsikterna om etik och moral kan ha betydelse för agerandet, men att fullt ut applicera
sina egna uppfattningar i situationer som kan uppstå inom tjänsten skulle få till följd att
ställningstaganden och toleransnivån på olika bibliotek skulle variera kraftigt. Det
skulle till och med variera mellan olika tider på samma bibliotek beroende på vem som
är i tjänst. Om det inte finns någon genomtänkt och klart uttalad policy om  principerna
kring allmänhetens internetsökningar så är risken att det i praktiken är de tjänstgörande
personernas egna individuella värderingar som blir den styrande faktorn i eventuella
gränsdragningar.
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Först 1993-1994 blev datorer på folkbibliotek mera allmänt förekommande och när
grafiska program introducerades uppstod ett helt nytt intresse för datoranvändning för
alla som kunde tänkas vilja sända eller söka information.

Internetanvändningen har ställt både stat, institutioner och privatpersoner inför problem
och betänkligheter som kräver ställningstagande av flera olika anledningar. Vid en
granskning av diskussioner som förts i media och vid etikkonferenser framträder bland
annat sådana problemområden som upphovsrätt och dess efterlevnad, sändande av
skadlig eller olaglig information, brottslig verksamhet, att barn utsätts för olämpligt
material, samt censureringsfrågor i allmänhet. Institutioner som berörs  på ett särskilt
sätt är skolor och bibliotek, vilket återspeglas av att många debattartiklar handlar om
vilka problem dessa institutioner ställs inför, och på vilket sätt man försöker komma till
rätta med dem. De specifika områden som tycks vålla mest problem, eller åtminstone
vara de mest synliga för biblioteken, är pornografiskt och rasistiskt material på Internet,
men även att bibliotekens datorer ibland används för sådana brottsliga handlingar som
till exempel kontokortsbedrägerier och knarkhandel. Även frågan om censurering av
information berör biblioteken och förorsakar många diskussioner med starka ställnings-
taganden för och emot. Att Internet fungerar globalt och att det finns metoder att kring-
gå bestämmelser och förbud, gör det svårt eller till och med omöjligt att övervaka efter-
levnaden av eventuell censur. Grundläggande frågor är om det är önskvärt att genom
censur begränsa tillgången till information på Internet, och hur lagar och bestämmelser
skall utformas för att svara mot de nya kraven som möjligheten till online-sökning
ställer. Frågor som biblioteken särskilt ställs inför är hur de skall förhålla sig till fall där
besökarnas informationssökning inte överensstämmer med bibliotekets tidigare upp-
fattning om god etik.

För att belysa vad som har skrivits om etikfrågor som rör bibliotek och i synnerhet
etikfrågor i samband med online-sökning, har vi granskat några böcker och artiklar
utgivna under 90-talet, dels i USA och Storbritannien, dels i Sverige.

�����,QWHUQHWGLVNXVVLRQHQ�L�86$

Eftersom Internet har sitt ursprung i USA har vi valt att inledningsvis göra några
nedslag i hur diskussionerna kring allmänhetens internetanvändning har gått där. Vi har
läst artiklar ur olika amerikanska tidskrifter som handlar om internetdiskussionerna där
under 1990-talet. Vi har valt att referera till endast några av de artiklar vi läst, då vi
anser att dessa kan ge en sammanfattande bild av innehållet och hållningen i debatten.
En av artiklarna, 3ROLFLQJ�WKH�,QWHUQHW, är skriven av en britt, men ur ett internationellt
perspektiv och med anledning av amerikansk lagstiftning.
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Fay Zipkowitz, amerikansk bibliotekarie med mångårig erfarenhet som lärare för
blivande bibliotekarier (vid the University of Rhode Island Graduate School of Library
and Information studies),108  började 1987 förbereda sin kommande bok 3URIHVVLRQDO
(WKLFV�LQ�/LEUDULDQVKLS (1996) genom att studera yrkesetiska frågor.109  Zipkowitz såg
redan då att etiska frågor inom biblioteksväsendet var ett område som krävde ständigt
växande uppmärksamhet. Hon insåg behovet av utarbetade etiska ramar för biblio-
tekarier inom vilka de kan fatta sina beslut i valsituationer som får etiska konsekvenser
för olika parter, och hänvisade till andra yrken som har lagstiftad yrkeslegitimation och
därmed framtvingad efterlevnad av etiska regler.110 Zipkowitz ägnar sin bok i huvudsak
åt fallstudier och yrkesetiska frågor i ett brett perspektiv, utan att behandla internetetiska
frågor specifikt. I ett appendix till boken skrev dock Florence Mason ett bidrag om
etiken i  elektroniksamhället och ställde frågan om det möjligen var tid för en ny etisk
kod för informationsspecialister.  Det var inte så att inga etiska regler fanns, men
framstegen inom datakommunikationsteknologin och dess användning gjorde att de
gamla reglerna inte nödvändigtvis upplevdes som tillämpbara. Några nya hade antingen
ännu inte formulerats eller antagits generellt, men diskussionen om ämnet hade börjat
komma igång och termen ”informationsmissbruk” som några år tidigare hade varit
otänkbar blev allt flitigare använd.111 Med anledning av att folkbibliotek i USA hade
börjat erbjuda sina användare tillgång till Internet förklarade Nancy Szofran,
administratör av bibliotekssystem (library system administrator) vid Eastern Montana
College, att sådana bibliotek som planerade att erbjuda allmänheten denna service, även
måste göra en plan för hur man utbildar användarna. Detta för att användarna skall få
maximal nytta av mediet, men även för att undvika att skada någon. Szofran uppmanade
bibliotekarier att utforma riktlinjer som styr agerandet, men poängterade samtidigt
vikten av att uppmärksamma frågorna även på regional och nationell nivå.112

Att utforma riktlinjer och regler för internetanvändningen, så att brukarna har möjlighet
att få största möjliga nytta av mediet, men utan att tillåta sådan frihet att det är möjligt
att skada någon, innebär vissa svårigheter. År 1995 hölls konferensen Online 95 där
bland annat etikfrågor på Internet behandlades. En av talarna, Charles Oppenheim från
University of Strathclyde, pekade då på svårigheten att sätta upp förbud mot icke-
önskvärda eller olagliga företeelser på Internet. Dessa kan vara av väldigt skiftande art,
men som en av svårigheterna nämnde han ordfilter som inte fungerar mellan olika språk
på grund av att ord eller bokstavskombinationer har olika betydelse i olika språk. Ett
problemområde som skulle få negativa konsekvenser för bibliotekens arbete var
föreslagna ändringar i copyrightlagarna. Dessa skulle genom att ta hänsyn till internet-
utvecklingen, gynna upphovsrättsinnehavarna, men samtidigt begränsa bibliotekens
arbete om de inte skulle undantas från restriktionerna.113

Mick O´Leary skrev 1996 en artikel om hur Internet redan sedan lång tid tillbaka hade
funnits till, med sina små skumma vrår, men utan att någon brydde sig nämnvärt. Det
var nu när Internet hade blivit tillgängligt för alla som folk – och i synnerhet föräldrar –
vaknade till och började reagera. Samtidigt som det i samhället finns krafter som vill
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utöva absurd kontroll, menar O´Leary att bristen på kontroll har gjort att Internet dragit
till sig mängder med extrema element. För att kunna sanera Internet med lagens stöd
antogs en ny lag 1996, The Communication Decency Act (CDA), som ålade internet-
leverantörer att ansvara för att innehållet på Internet inte var osedligt. Denna lag hade
blivit anmäld av förespråkare för yttrandefriheten och låg under granskning av dom-
stolarna vid skrivandet av artikeln.114 Den konstaterades vara icke-grundlagsenlig och
drogs därmed tillbaka två år senare. The American Library Associations (ALA) hade en
nyckelroll när det gällde att driva fallet genom domstolarna och det var särskilt
informationsfriheten och försvarandet av intellektuella rättigheter som stod i fokus för
diskussionen inom biblioteksvärlden. John Lindsay från Kingston University i Stor-
britannien välkomnade tillbakadragandet av lagen, men  förutspådde samtidigt att
kraven på kontroll skulle komma att öka i framtiden. Han lyfte fram områden där
kontroll kunde tänkas vara önskvärt, till exempel med tanke på barnen. Han lyfte även
fram bibliotekens ansvarsroll när det gäller att följa och förstå diskussionerna och
utvecklingen som gäller kontroll. Lindsay menar att det är nödvändigt för varje
bibliotek att utarbeta en policy som gäller för tillträde till Internet. Utvecklingen inom
teknologin förorsakar nya yrkesmässiga ställningstaganden när varje informations-
mottagare även kan producera information. Missbruk kommer att kräva omsorgsfull
uppmärksamhet, lagarna kommer att bli allt mer komplicerade och rättsfallen kommer
att öka. Lindsay kommer till slutsatsen att informationsspecialister bör utarbeta speciella
policyriktlinjer och även revidera och aktualisera tidigare policydokument för att kunna
möta etiska och rättsliga krav från olika intressenter.115

Med Förenta Nationernas Allmänna förklaring, Artikel 19, om de mänskliga rättig-
heterna och yttrandefriheten som grund, har den internationella biblioteksföreningen
IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) inrättat en
kommitté, kallad FAIFE (Freedom of Access to Information and Freedom of
Expression). FAIFE har yttrandefrihetsfrågor som sitt speciella arbetsområde. Organets
viktigaste uppgift är att skärpa bibliotekariernas medvetenhet om att man i biblioteks-
arbetet dagligen tar en aktiv roll i främjandet och utvidgandet av informations- och
yttrandefriheten. Redan 30 år tidigare hade den stora biblioteksföreningen ALA i USA
inrättat ett kontor, Office of Intellectual Freedom, för att ta sig an övergrepp mot
yttrandefriheten. Trots att denna frihet garanteras av landets konstitution begås
övergrepp nästan dagligen av landets bibliotek, genom att lokala bibliotek tvingas
plocka bort material från sina hyllor på grund av påtryckningar från olika grupper. Den
fria tillgången till Internet begränsas också på grund av att skol- och folkbiblioteken i
USA filtrerar bort delar av nätet.116

De amerikanska texterna visar å ena sidan på ett behov av restriktioner och kontroll av
Internet, å andra sidan en princip att inte lägga sig i, utan låta mediet vara fritt, såsom
det var tänkt från allra första början innan det blev ett så utbrett och inflytelserikt
medium. Genom att betrakta texterna i kronologisk ordning kan vi urskilja en växande
medvetenhet om behovet av etiska regler för bibliotekarier, en insikt om svårigheten att
kontrollera biblioteksbrukarnas informationssökning och ett behov av att klargöra
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huruvida det innebär en inskränkning av informationsfriheten att censurera Internet.
Framför allt klarnar behovet av att föra en diskussion om ämnet.

�����,QWHUQHWGLVNXVVLRQHQ�L�6YHULJH

Frågan om Internet på folkbibliotek har inte fått lika mycket uppmärksamhet i Sverige
som i USA, men en genomgång av svenska tidskriftsartiklar och tidningsnotiser visar att
man i mitten av 90-talet började diskutera dels nödvändigheten av att bibliotek kopplar
upp sig till Internet, dels ideella och praktiska problem som redan hade uppstått eller
kunde tänkas uppstå i samband med det. Debatten försiggick  naturligt nog framför allt i
bibliotekstidskrifter och i viss mån även i dagstidningar. De tidskrifter som vid vår
informationssökning visade sig ha engagerat sig mest i folkbibliotekens internetfrågor
var Biblioteksbladet (BBL) och Bibliotek i Samhälle (BiS). En genomgång av internet-
relaterade artiklar i dessa tidskrifter i årgångarna 1994-1999 visar hur diskussionerna
gick från början då internetuppkopplingar för allmänheten började diskuteras på folk-
biblioteken och fram till tiden när de flesta bibliotek hade infört tjänsten. Skolorna
skaffade också datorer och internetuppkopplingar för sina elever och de fick genast
erfara att eleverna kunde använda dem till annat än det lärarna hade tänkt sig. Så
småningom gjorde folkbiblioteken samma erfarenhet, vilket kan illustreras av en
nyhetsnotis som hade rubriken &\EHUVH[�VWRSSDV�Sn�ELEOLRWHN i Nerikes Allehanda den
25 oktober 1997. Stadsbiblioteket i Eskilstuna meddelade att det spärrar sina besöks-
datorer från porr och rasism och att besökare som tar sig förbi censuren och avslöjas
stängs av från biblioteket i sex månader. Detta genom beslut av politikerna i kultur- och
utbildningsnämnden. Nämnden menade att detta inte innebar någon inskränkning av
yttrandefriheten och att samma regler gäller för böcker och tidningar.117

Några veckor tidigare hade IT-debattören Ola Larsmo i Västervikstidningen, under
rubriken ,QWHUQHW�NDQ�LQWH�FHQVXUHUDV, konstaterat att det är omöjligt att censurera
Internet. När det gäller rädslan för hur Internet kommer att påverka oss nu, drar han
paralleller till 1700-talet, då många var oroliga för hur den tekniska utvecklingen av
massmedia som böcker, pamfletter och tidningar skulle påverka folket då.118 När vi
kommit fram till år 2000 stod det att läsa i Biblioteksbladet att huvudbiblioteket i
Norrtälje har haft anledning att kontakta polisen eftersom en grupp yngre män med
nazistiska kläder och symboler besökt biblioteket. Männens avsikt hade enligt
bibliotekschefen varit att provocera, förutom genom sin klädsel, även genom att göra
hitlerhälsning och genom att elda upp en skrift som de ansåg strida mot deras över-
tygelse. Biblioteket förklarade att dess verksamhet vilar på FN:s deklaration om de
mänskliga rättigheterna och att man nu med polisens hjälp ville freda sig och besökarna
från odemokratiska och främlingsfientliga  provokationer.119 I det här sammanhanget
nämndes ingenting om Internet, men vi finner ändå notisen intressant eftersom nätet
upprepade gånger i den allmänna debatten har kallats en ”tummelplats för nynazister”.

Från början handlade diskussionen i de bibliotekstidskrifter vi granskat om huruvida det
skulle vara motiverat att erbjuda biblioteksbesökarna möjlighet till informationssökning
på Internet, för att sedan övergå till frågor om hur Internet skall användas, vem som
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skall betala, om man skall få göra vad man vill när man söker information, och om inte,
vem som skall sköta värderingen av informationen och hur det skall kontrolleras. Nedan
behandlar vi debatten tematiskt och kronologiskt efter de ovan nämnda frågeställningar-
na.

�����,QWHUQHW�HOOHU�LQWH�Sn�ELEOLRWHN"

I början av 1996 hade tidskriften Bibliotek i samhälle (BiS) ett temanummer om
Internets nödvändighet på våra bibliotek. Tidskriften gör en tillbakablick i tiden som
visar att man diskuterat datateknik på bibliotek i BiS sedan 1975, då den första artikeln
om ADB (automatisk databehandling) på bibliotek publicerades. Då frågade man sig om
man skulle använda ADB på bibliotek över huvud taget, och även om frågan kan tänkas
ha varit retorisk, var den vid den tiden ändå möjlig.120

Långt senare handlade diskussionen om huruvida biblioteken skulle skaffa sig internet-
uppkopplingar och om man inte borde göra marknadsundersökningar först för att få veta
om biblioteksbrukarna verkligen önskade och ansåg sig behöva tjänsten. Internet om-
nämndes för första gången i BiS 1994 då man berättade att Ronneby bibliotek hade
tillgång till Internet, samt konstaterade att det var svårt att hitta det man söker och att
"obruk" av Internet hade förekommit vid några institutionsbibliotek vid Göteborgs
Universitet.121 Samma år skrev Peter Akinder, ledamot av SAB:s styrelse, att
biblioteken måste gå i spetsen för att bli moderna centra för folkbildning och kultur
genom att demokratisera informationsteknologin, och att det är bibliotekens uppgift att
hjälpa medborgarna till rätta med den nya tekniken.122

�����9HP�EHK|YHU�,QWHUQHW�RFK�YHP�VNDOO�EHWDOD"

Diskussionen fortsatte i mitten av 90-talet för och emot internetuppkoppling på
folkbibliotek, samt om gratisprincipens bevarande eller inte. Redan 1985 hade IT-
tekniken diskuterats och ansetts vara så dyr att den omöjligen kunde omfattas av
gratisprincipen på bibliotek utan måste antigen avgiftsbeläggas eller avstås ifrån.123 Tio
år senare hade Internet kommit in i bilden, men Lena Lundgren, barnbiblioteks-
konsulent i Stockholms län, ansåg det vara en mycket dyr och i många avseenden
meningslös satsning eftersom Internet hade väldigt lite av intresse för allmänheten och
att det dessutom var väldigt svårt att hitta. Att skaffa datorer till biblioteken skulle
främst innebära att pojkar skulle lockas dit för att få tillgång till häftiga spel. Lundgren
ansåg att personalen och den politiska nämnden måste diskutera vad datorerna skall
användas till, vilka grupper biblioteket skall vända sig till och vad brukarna behöver.124

Anna Christina Rutqvist hävdade att inte bara personal och politiker skulle tillfrågas,
utan att man måste kräva en organisation som ger även låntagarna mer inflytande i den
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nya utvecklingen på biblioteken.125

Eva Jonsby och Yngve Johnsson tog upp diskussionen och ville försvara Internet på
bibliotek med argumentet att det är ett bra arbetsverktyg och "en bärare av demokratisk
ideologi och praktik". De poängterade vikten av att se till att även kvinnorna fick
möjlighet att använda nätet.126 Kent Wall hävdade att Internet och den moderna
informationsteknologin skulle ha stora och vittgående konsekvenser för alla och att
folkbiblioteken skulle kunna vara med och påverka utvecklingen av informations-
samhället. Han ville göra biblioteken uppmärksamma på att de som mest propagerar för
Internet är stora företag som räknar med ekonomisk vinning på detta område och att
informationsteknologins främsta pådrivare finns i underhållningsbranschen. Han
menade ändå att Internet är en viktig informationskälla som även folkbiblioteken borde
tillgodogöra sig, dock utan att förvänta sig för mycket, och medvetna om frågan vad
informationen som kan nås genom nätverken egentligen är värd.127

�����+XU�VNDOO�,QWHUQHW�DQYlQGDV�Sn�ELEOLRWHN�RFK�YHP�VNDOO�YlUGHUD
LQIRUPDWLRQHQ�Sn�QlWHW"

Trots att nödvändigheten av Internet på bibliotek fortfarande ifrågasattes av vissa,
övergick diskussionen i biblioteksvärlden allt mer till frågan hur man skulle använda
informationsteknologin i framtiden om och när det skulle bli aktuellt att ansluta sig till
tjänsten. Det fanns redan politiskt beslut på att biblioteken skulle ge alla fri och jämlik
tillgång till information, men det var inte klart om det skulle ske med eller utan
Internet.128 I maj 1995 antog de nordiska biblioteksföreningarna ett gemensamt IT-
uttalande och lade fram ett handlingsprogram för 1996 vid konferensen 'HW�|SSQD
UXPPHWV�P|MOLJKHWHU. Som grundläggande värderingar för folkbiblioteken i det
informationsteknologiska samhället framfördes bland annat följande: ”Folkbiblioteken
skall garantera att man hittar den kvalitetsmässigt bästa informationen i bombarde-
manget av information. Kvalitet är ett nyckelbegrepp i folkbildningens roll som kultur-
och informationsbärande faktor.”129 I folkbibliotekens handlingsplan ingick även bland
annat att göra Internet tillgängligt för brukarna före utgången av 1996 och det året har
också karaktäriserats som ett slags genombrottsår för Internet på bibliotek. Anhängare
till den socialistiska föreningen Bibliotek i Samhälle såg det framför allt som ett
demokratiskt rättviseprojekt att erbjuda brukarna tillgång till Internet som måste göras
tillgängligt för alla, och folkbiblioteken sågs då som den naturliga förmedlaren.130

Men det fanns problem som var förknippade med denna rättvisa. För det första fann
man att det fanns väldigt lite sådant som var av intresse för allmänheten och folk-
biblioteken på Internet, och för det andra  kunde det vara svårt att orientera sig och hitta
rätt i informationsmängden.131  Debatten berörde även frågan vem som skulle värdera
informationen på Internet - där fanns ju allt möjligt åtkomligt för vem som helst som
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loggade in sig. Skulle värderingen skötas av yrkeskunniga bibliotekarier eller skulle var
och en själv få avgöra vad som var värt att hämta hem? Utbudet på Internet var
företrädesvis från ämnesområdena turism och underhållningsindustri och i mindre
utsträckning vetenskaplig information. Innehållet hade dessutom ofta lågt informations-
värde medan en del viktig information endast blev tillgänglig mot betalning.132

Finansieringen av internetuppkopplingar var också ett ämne för debatt. Att erbjuda
biblioteksbrukarna gratis tillgång till Internet väckte frågan om vilket värde den nya
informationen hade och hur tjänsten svarade mot bibliotekens mål och innehåll. En BiS-
artikel föreslog att frågan skulle diskuteras offentligt och beslutas politiskt.133  I sin
programförklaring, reviderad i mars 2000, förklarar föreningen Bibliotek i Samhälle att
medieurvalet är avgörande för hur folkbiblioteket fullföljer sitt uppdrag. Biblioteks-
väsendet skall styras politiskt, arbeta kvalitetsmedvetet och folkbildande och erbjuda ett
alternativ till det kommersiella utbudet. Media som på olika sätt strider mot de grund-
läggande mänskliga rättigheterna skall inte införlivas i folkbibliotekets samlingar.
Samtidigt anser BiS att biblioteket skall ombesörja att tillgången till elektroniskt
överförd information skall komma alla medborgare till godo.134

Å ena sidan underströk man alltså vikten av att erbjuda kvalitetsmässigt högtstående
information, å andra sidan fanns argumentet att informationen på Internet var av sådan
art att den inte svarade mot bibliotekens kvalitetskrav samt att informationen var svår att
hitta. Många brukare har givetvis sedan den tiden fått allt större vana i att söka
information på egen hand, dels genom att de själva har ägnat tid åt processen, dels
genom att skolorna och vuxenutbildningarna har gett utbildning i ämnet, men trots att
många brukare har blivit tekniskt mycket duktiga på att ta sig fram på Internet kan det
ändå vara svårt att hitta relevant information, och  att sedan värdera den funna
informationen på ett korrekt sätt. Även utbudet har ökat avsevärt under de år biblioteken
har erbjudit tjänsten.

�����6NDOO�ELEOLRWHNHQ�FHQVXUHUD�,QWHUQHW"

Demokrati, fri och jämlik tillgång till information och därmed Internets vara eller icke-
vara på folkbibliotek var den stora frågan som debatten kretsade kring.  När man väl
hade bestämt sig för principen att nätverket skulle göras tillgängligt för alla och
biblioteken började koppla upp sig, började andra  frågor dyka upp som hade att göra
med hur bibliotekspersonalen skulle förhålla sig till allmänhetens krav på total
informationsfrihet, och som debatten redan år 1994 hade snuddat vid och då kallat
”obruk” av Internet.

Några bibliotek började känna behov av att markera att informationen på Internet inte
alltid stämde överens med deras traditionella urvalskriterier för den information de
förmedlar. Detta kan illustreras av den text som fanns formulerad på Oslo bibliotek,
Deichmanske: ”Biblioteket kan inte ansvara för den information man kan finna på nätet,
och inte heller för hur besökarna använder informationen.” Vidare stod det på  det
norska Tönsbergs biblioteks hemsida: ”Informationen på Internet kan vara av varierande
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133  Ibid., s. 12
134  Program för föreningen Bibliotek i samhälle,  http://www.bok-form.se/bis/for_1.htm
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kvalitet och innehåll. Biblioteket tar inte ansvar för det som erbjuds men vill veta om
där upptäcks något som är av kriminell art.”135 Dessa bibliotek ville alltså frånsäga sig
ansvaret för innehållet på den information som blir tillgänglig via Internet och för hur
besökarna använder informationen. För Tönsbergs del gäller att biblioteket ändå gärna
vill ha hjälp från allmänheten att anmäla sådant som är kriminellt. Vi får förmoda att en
sådan anmälan måste betraktas som helt frivillig när det gäller brukarna. Hur det för-
håller sig med anmälningsprinciperna när det gäller personalen framgår inte i samman-
hanget, inte heller vem det är som beslutat om principerna. Artikelförfattaren kritiserar
principerna och menar att biblioteken i stället borde diskutera vilket konkret ansvar de
kan och bör ta för sina internetuppkopplingar.

Ett exempel på en konkret situation som ledde till konkreta beslut och formuleringar
utspelade sig i på ett bibliotek i Karlstad där en manlig biblioteksbesökare satt vid
datorn och tittade på porrbilder. En annan besökare – en mamma som besökte
biblioteket tillsammans med sitt barn – protesterade hos bibliotekspersonalen som av
följderna och tidningsrubriken att döma ingrep i situationen. Rubriken löd 8WVNlOOG�YLOO
LQWH�KD�PRUDOWDQWHU�L�,7�UXPPHW� Mannen hävdade att det skulle vara olagligt om
kulturnämnden nu skulle försöka införa regler för vad man får och inte får ta fram på
Internet.136 Kulturnämnden i Karlstad lät sig dock inte skrämmas av hotet om lagbrott,
utan antog regler för att bättre kunna kontrollera sina besökare i IT-rummet. Nämnden
gjorde klart att de även måste följa Sunets etiska regler som de hade undertecknat.  Där
står under punkt 7 att Sunet betecknar som oetiskt att ”försöka förolämpa eller förnedra
andra användare”. Kulturnämnden jämställde sådant förfarande med att ”t.ex. ta fram
pornografiska bilder, grovt våld och rasistiska slagord”.137

Fallet i Karlstad föranledde Eva Alvelid, dataansvarig vid Skellefteå stadsbibliotek, att
skriva en artikel där hon förklarar hur folkbiblioteket har sin grund i folkbildnings-
tanken och hur folkbiblioteken i enlighet med denna tanke inte skaffar till exempel
pornografisk litteratur. Biblioteket där artikelförfattaren är verksam har uppmärk-
sammats på grund av sina stränga och mycket väl preciserade internetregler. Författaren
hänvisar till bibliotekslagen (SFS 1996:1596) som inte nämner något om vad
biblioteken skall innehålla. Ingen lag förbjuder heller biblioteken att själva välja vilket
material de erbjuder sina nyttjare, varför det inte kan innebära något lagbrott att sätta
upp regler för vad besökarna får och inte får göra vid bibliotekets datorer. Situationen
med Internet är dock speciell på så sätt att biblioteken inte kan sålla bort sådant som
anses icke-önskvärt, och Alvelid menar att man bör klargöra tydligare av vilken
anledning man erbjuder Internet, nämligen för att utvidga bibliotekens informations-
källor.138

I sitt aprilnummer 2001 skriver Biblioteksbladet att debatten om filtrering av Internet
sent omsider nu tagit fart även i Norden och berättar vidare hur biblioteksfolk resonerar
om saken i Danmark. Det danska Bibliotekarforbundet protesterar kraftigt mot tanken
att använda filter och menar att det inte är bibliotekens uppgift att upprätthålla censur.
Chefredaktör Per Nyeng på danska Bibliotekspressen varnar dock för att bagatellisera
eller negligera problemet eftersom Internet har fört med sig att mer eller mindre
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skumma organisationer och individer använder de offentliga biblioteken till sådant som
utgör brott mot både bibliotekens idé och mot grundlagen, dessutom både gratis och
anonymt. Nyeng menar att biblioteken i Danmark skall säkerställa att Internet kan
användas enligt bibliotekets målsättning med kvalitet som nyckelord.139

Vi möter röster i debatten som talar för en censurering av internetanvändandet i den
bemärkelsen att biblioteken bör kunna använda filter eller sätta upp regler för vad man
betraktar som oacceptabelt. Det verkar dock råda viss osäkerhet om lagligheten i ett
sådant förfarande, men det är vad en del bibliotek har gjort för att markera sin stånd-
punkt. Att kontrollera internetbrukarna genom att placera datorerna på väl synliga
ställen så att den sociala kontrollen blir så effektiv som möjligt är ett av råden som
kommit upp i debatten.140  Sådan planerig för kontroll innefattar även frågor om
brukarnas integritet och sekretess och även frågor om  personalens ansvar och eventuell
skyldighet att ingripa. I det norska exemplet frånsäger sig biblioteket sitt eget ansvar för
kontrollen av internetanvändningen, men uppmanar andra brukare att reagera på
eventuella betänkligheter. I Danmark diskuterar man nu införande av filter på allvar.

�����,QWHUQHWILOWHU

De bibliotek som önskar, har idag möjlighet att skaffa någon form av programvara som
begränsar tillgången till information på Internet. Det finns en stor marknad av
filtreringsprogram men principen hos alla är att man kan välja vilka kategorier av
information på Internet som skall vara sökbara och vilka icke-sökbara. En typ av
programvara som filtrerar bort icke-önskat innehåll är spärrlistor. En annan teknik går ut
på att analysera texten på sidan och leta nyckelord som görs icke-sökbara. Idag
kombinerar filter ofta många olika tekniker så att man kan blockera vissa sökord på ett
intelligent sätt, d.v.s. att filtret inte rensar bort  de aktuella orden i sammanhang som kan
anses vara seriösa. Filterprogrammen arbetar ofta med kvalitetsmärkning. Användaren
eller programtillverkaren lägger in information om vilka sajter som är lämpliga eller
olämpliga. De flesta filter verkar såväl på webbinformation som nyhetsgrupper och
chattgrupper. Filterprogrammen lämnar inga garantier mot att användarna får fram icke-
önskad information på skärmen då de bara täcker en bråkdel av de sidor som ligger på
nätet.141

I USA är föräldrars och lärares oro för Internet stor. Oron var så stor att en särskild lag,
US. Communication Decency Act, drevs igenom 1995.142  Denna lag avsåg att fördöma
all överföring av obscent eller osedligt material via Internet. Redan efter två år upp-
hävdes lagen som icke-grundlagsenlig,143 men under tiden hade W3-konsortiet, en
informell styrgrupp för Internets utveckling, och andra börjat samarbeta för frivillig
sanering av Internet. Resultatet av samarbetet blev bland annat PICS (Platform for
Internet Content Selection). PICS sorteras i skalor, till exempel en skala för sex och
nakenhet, en för våld och en för ovårdat språk. En annan skala graderar dokument efter
åldersgräns. De som producerar eller värderar ett dokument kan sätta PICS-märken på
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innehållet.144  I en del städer får invånarna rösta om de vill att biblioteken skall införa
filter på datorerna. Biblioteksorganisationen American Library Association (ALA) anser
att de filter som finns inte fungerar tillfredställande, utan också censurerar konstitu-
tionellt garanterad information. I stället tycker ALA det är viktigare att de vuxna tar
ansvar i frågorna.145

I december 2000 godkände kongressen i USA lagarna Children’s Internet Protection
Act (CIPA) och Neighborhood Internet Protection Act (NCIPA) som kräver internet-
filter i bibliotek och skolor som tar emot federala bidrag. Lagarna trädde i kraft i april
2001. Mot detta protesterar många organisationer och enskilda som menar att
bibliotekarier, föräldrar och lärare i stället bör ta till pedagogiska metoder för att hjälpa
barn att navigera på Internet. ALA offentliggjorde i januari 2001 en kampanj med syfte
att framhålla att bibliotekarierna är de bästa sökmaskinerna och att allmänna bibliotek
skall förbli fria och trygga platser. Både anhängare av lagarna och motståndarna är
eniga om att det finns information på Internet som inte är lämplig för barn och
ungdomar, men man har olika åsikter om var gränsen går för lämpligt och olämpligt,
samt hur man skall hantera problemet. Över hela USA pågår rättsfall i ämnet och vare
sig biblioteken hindrar tillgång till information eller inte, så kan de anklagas inför
domstol för sitt förfarande.146

Skolor och bibliotek i Sverige diskuterar också hur man skall hantera Internets mörka
domäner. Stig Roland Rask presenterar tre nivåer på lösningsmodeller i KK-stiftelsens
skriftserie nr 5. KK står för Kunskaps- och kompetensutveckling och är en stiftelse som
bildades av staten 1994. Den leds av en styrelse med nio ledamöter från offentlig
verksamhet, universitet, organisationer och näringsliv. Lösningsmodellens nivå noll
handlar om tekniska filter där man förespråkar installationen av de censurprogram som
marknaden lanserar. Nivå ett handlar om etiska regler som de flesta skolor i Sverige
använder. Man har skrivit ner de begränsningar av internetanvändningen som man
tycker är etiskt befogade. Man menar sig dock inte kunna skapa god etik med reglerna
men hävdar att man kan uttrycka god etik med hjälp av dem. Nivå två handlar om att
utveckla det personliga etiska ansvaret, att förankra den etik som ligger bakom regel-
systemet hos varje enskild individ. Här handlar det om att kunna avstå från möjlig
tillgång, och om att lära sig att sålla och sovra. Rask menar att det finns en enighet om
att det är till nivå två man vill nå, men han efterlyser nya idéer och metoder som kan
ledsaga oss dit eftersom vi inte vet hur vi rent praktiskt skall bära oss åt.147

På stadsbiblioteket  i Norrköping började man med total frihet i internetanvändningen.
Bibliotekschefen, Conny Äng, berättar att den stora satsningen med cirka sextio
internetuppkopplingar medförde anständighetsproblem. Ungdomsgäng ockuperade
datorerna vilkas skärmar blev anhalter för tittande på pornografi och våld. Chattandet
och mejlandet har inte heller varit problemfritt. För att avhjälpa problemen har man
placerat datorerna så att det går att kontrollera användarna, man har infört filter av olika
slag och spärrat olika sajter, som bland annat hotmail. Biblioteket uppfattar inte
problemet som enbart en fråga om yttrandefrihet och informationsfrihet, utan också som
ett praktiskt problem. För att lösa det praktiska problemet med ungdomsgäng har man

                                                          
144  Sandred, J. & Engström, U., Etik och Internet: en kompass i cyberrymden,  1999, s. 94
145  Winkler, L., Biblioteken i USA slagfält för censurkamp, Svensk bokhandel 2000:9, s. 28-29
146  Lönn, T., Ny lag om datafilter på bibliotek i USA, Biblioteksbladet  2001:2, s. 22
147  Rask, S. R., Med eller utan filter?, s. 19-20



48

använt sig av väktare.148

Det finns däremot inga filter på svenska skolor enligt Anette Lövgren på Skolverket.
Hon hävdar att Skolverkets inställning är att skolan skall lära eleverna ett kritiskt
förhållningssätt och att det inte stämmer med att införa filter i skolans datorer.149 Lars-
Erik Nilsson menar att det finns skäl för den svenska skolan att ta ställning till hur
eleverna använder nätet men tycker inte att censur eller filter är ett alternativ för svensk
skola.150

�����%RUGH�PDQ�LQWH�In�V|ND�GHQ�LQIRUPDWLRQ�PDQ�YLOO�RFK�KDU�EHKRY
DY"

Den stora och centrala frågan i 90-talsdebatten om internetetik på svenska folkbibliotek
handlade alltså om yttrande- och informationsfrihet, med Artikel 19 i Förenta
Nationernas Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som grund. Enligt
förklaringen har envar rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet, d.v.s. att utan ingripanden
hysa åsikter, samt frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom
varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser. Enligt Jan Ristarp, chef för
FAIFE under åren 1998-2001, uttrycker denna förklaring kärnan i biblioteksarbetet,
nämligen att säkra medborgarnas fria tillång till den information de har behov av.151

Ingrid Atlestam, bibliotekarie på Gamlestadens bibliotek i Göteborg,  i sin tur menar att
sådana ord är absurda så länge man inte har definierat och avgränsat begreppet
information. Hon presenterar några exempel ur det dagliga praktiska arbetet på bibliotek
där besökarna ber om material som normalt faller utanför bibliotekets urvalsområden
(såsom beskrivningar på hembränningsapparater och rasistiskt material), men som finns
på Internet, eller där bibliotekarien på grund av tidsbrist måste göra prioriteringar
mellan till exempel någon som vill lära sig hur man chattar och någon som vill hitta
kommunens hemsida på datorn. Atlestam poängterar bibliotekets uppgift att välja vilken
information och vilka tjänster man anser som sin uppgift att tillhandahålla.152

Att det skulle finnas Internet på folkbibliotek blev allt mer en självklarhet som få
ifrågasatte, men hur biblioteken skulle förhålla sig till den ocensurerade informationen
som därmed hade blivit tillgänglig var det ingen som med säkerhet visste. Allt fler inom
biblioteksbranschen började känna ett behov av en internetpolicy som skulle överens-
stämma med de urvalskriterier biblioteken har för innehållet i övriga media, men
svårigheten var att veta hur internetanvändningen skulle regleras för att hållas inom det
lagliga utan att inskränka rättigheterna.

Yttrande- och informationsfriheten är en viktig och grundläggande rättighet i ett
demokratiskt samhälle. Att begränsa tillgången till informationen kan naturligtvis
innebära en fara för medborgarnas rättigheter och frågan är vem som skall få kontrollera
informationen och på vilka grunder. I USA finns exempel på extrema fall av censur där

                                                          
148  Winkler, L., Inga datorfilter på svenska skolor, Svensk bokhandel 2000:9, s. 29
149  Ibid.
150  Nilsson, L-E., Skydda barnen mot Internet, Datorn i utbildningen 1998:2, s. 56
151  Ristarp, J., Yttrandefrihet – är det något för biblioteken? Bibliotek i samhälle 1999:1, s. 6-7
152  Atlestam, I., Det rättvisa biblioteket och informationen eller ska vi verkligen förmedla all  information
       alltid – ett test i tiden, Bibliotek i samhälle 1999:2, s. 6-7
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olika grupper har fått sin vilja igenom,153 och även om en sådan situation känns omöjlig
för våra förhållanden finns behovet av en diskussion. En sådan diskussion behövs bland
annat för att garantera medborgarna den informationsfrihet de har rätt till, men även för
att klargöra att ingen rättighet får åberopas som omintetgör de mänskliga rättigheterna
för andra.154

������$UEHWH�I|U�LQWHUQHWHWLN�Sn�(XURSDQLYn

Det görs olika satsningar för en bättre internetetik på en högre gemensam nivå i Europa
genom olika organisationer. Organisationen Inhope (The Association of Internet Hotline
Provider in Europe) är en sammanslagning av flera olika organisationer som arbetar i
huvudsak för att eliminera barnpornografi från Internet och skydda unga människor från
skadlig och olaglig internetanvändning. Dessa organisationer började ta form 1995 när
internetanvändare, internetindustrin, regeringar och rättsinstanser hade börjat bli
medvetna om att Internet användes av pedofiler för att publicera barnpornografi samt
för annan illegal verksamhet. Man började undersöka möjligheterna att motarbeta dessa
företeelser. Individer inom internetindustrin och  användare  startade med stöd av
polismyndigheten s.k. hotlines i olika länder. Hotlines är benämningen på telefonjourer
dit vem som helst kan anmäla innehåll på Internet som de anser vara olagligt. 1997
föreslog organisationen Childnet International att telejourorganisationerna världen över
skulle ingå i ett närmare samarbete för att främja barnens intressen i den internationella
kommunikationen. Organisationen Inhope startade då sin verksamhet 1999. Den
sammanträder regelbundet för att främja kunskap  kring skadlig och illegal internet-
användning och för att främja samarbete mellan europeiska hotlines. Organisationen,
där även Sverige är medlem, vill också söka nå länder utanför Europa.155

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd beslutade i januari 1999 att anta en
flerårig handlingsplan, Safe Internet Action Plan, för att främja en säkrare användning
av Internet och för att motarbeta att internetverksamheten påverkas negativt på grund av
bristande förtroende hos användarna.156 Redan 1996 hade Europarådet gett  Europeiska
kommissionen i uppdrag att sammanfatta de problem som Internets snabba utveckling
medfört. Kommissionen skulle även bedöma om det var önskvärt att inrätta bestämmel-
ser på gemenskapsnivå och internationell nivå. Senare samma år  presenterade
kommissionens arbetsgrupp en rapport om olagligt och skadligt material på Internet.
Med anledning av denna rapport uppmanades medlemsstaterna att vidta ett antal åt-
gärder för att uppnå en självreglering av audiovisuella tjänster och informationstjänster.
Den ovan nämnda handlingsplanen antogs för att genomföras under en period av fyra år
från den 1 januari 1999 till den 31 december 2002. Europarådet sammanfattade sina
beslut i rekommendationer och uppmaningar till medlemsstaterna att på frivillig väg
arbeta för en bättre miljö och ett förtroendefullt klimat för audiovisuella tjänster och
informationstjänster. Syftet är att samordna olika organ för att få till stånd effektivt
fungerande system i hela Europa.157

                                                          
153  Larsson, I., I skuggan av Internet, Biblioteksbladet 1999:3, s. 24-25
154  Dunér, B., (red.), FN och de mänskliga rättigheterna,  Art. nr 30, 1995, s. 180
155  Inhope, http://www.inhope.org/english/about/about.htm
156 Illegal content and safe use of Internet, http://europa.eu.int/ISPO/topics/i_illegal.html
157 Europaparlamentets och rådets beslut, Europeiska gemenskapernas officiella tidning 1999-02-06,
      s. 1-5
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Handlingsplanen, som är uppdelad i olika handlingslinjer, syftar till att söka begränsa
flödet av olagligt innehåll på Internet och därmed bekämpa sådant som minskar
konsumenternas förtroende för mediet. Planen går i stora drag ut på att genom
självreglering skapa en säkrare miljö, att utveckla filtrerings- och klassificeringssystem,
samt uppmuntra satsningar på ökade kunskaper kring frågorna. Sådana satsningar
förväntas stimulera till ökad användning av Internet eftersom det då skall finnas mindre
anledning till oro för olaglig och skadlig information. I rapporten nämns särskilt barn
och vuxna som är ansvariga för barn som intressenter i satsningen. Leverantörer,
konsumenter, och användare av internettjänster uppmanas att inom ramen för gällande
lagstiftning formulera effektiva etiska regler för verksamheten. Medlemsstaterna har
uttryckt sitt starka stöd för planen och det ses som viktigt att samarbeta med
internationella organisationer och även tredje länder för att få handlingskraft även
utanför EU:s gränser. Det övergripande motivet för handlingsplanen är att skydda
minderåriga och den mänskliga värdigheten inom audiovisuella tjänster och
informationstjänster.158

En av de konkreta åtgärder som planeras är att vidareutveckla filtrerings- och
klassificeringssystemen som fortfarande anses vara otillfredsställande. Sådana system
skall fungera så att innehållet blir lättare att identifiera och användarna kan lita på att de
med hjälp av klassningen skall kunna hitta det de är intresserade av, men undvika sådant
de inte vill ha. Det kan även finnas behov av att tillmötesgå särskilda krav på klassifice-
ring från olika användare såsom företag och institutioner. En annan åtgärd är att utarbeta
uppförandekoder, och som ett led i detta att utveckla ett system för synlig kvalitets-
märkning av nätplatser som följer uppförandekoderna – ett slags ”Svanmärkning”.
Ytterligare en konkret årgärd för säkrare internetanvändning är att inrätta ett europeiskt
nätverk med telejour (hotlines) dit användarna kan rapportera innehåll som de anser
vara olagligt. Avsikten med en sådan jourverksamhet är att avslöja förekomsten av
olagligt innehåll och att begränsa spridningen. Dessa direktrapporteringssystem föreslås
upprättas i samarbete med medlemsstaternas rättsvårdande myndigheter.  Målet är att
etablera en fungerande telejour som är öppen för allmänheten och täcker hela unionen
både geografiskt och språkligt, men hittills finns sådana bara i ett begränsat antal
medlemsstater.159

Den svenska regeringen deltar inte aktivt i arbetet enligt EU-kommissionens
rekommendationer  utan förhåller sig passivt till frågorna.160

                                                          
158  Ibid., s. 6-10
159  Ibid., s. 1-10, och  EUR-Lex: Gemenskapens gällande lagstiftning, s. 1-10,
       http://europa.eu.int/eur-lex/sv/lif/dat/1998/sv_398X0560.html
160  Philipson, D.,Telia InfoMedia, Vi måste skapa system som tillåter flera olika etiker,
       http://www.sjunet.org/sjunet/



51

����5(68/7$75('29,61,1*

�����,QOHGQLQJ

För att få en bild av hur ett antal folkbibliotek förhåller sig till internetetiska frågor och
hur de i praktiken har löst de eventuella problem de har ställts inför gjorde vi 1999 en
undersökning med hjälp av en enkät som vi skickade ut per e-post till 100 svenska
folkbibliotek. Urvalet gjordes så att vi kontaktade alla folkbibliotek som hade e-
postadress i Bibliotekskalendern 1998. Vi fick sammanlagt 42 svar som vi har använt
som underlag i undersökningen och som vi kommenterar nedan. För exakt återgivna
svar på frågorna 1-12  hänvisar vi till bilaga 1. Svaren på fråga 13 återges i sin helhet i
kapitlet nedan.

�����5HVXOWDWUHGRYLVQLQJ�DY�HQNlW

)UnJD����+XU�OlQJH�KDU�ELEOLRWHNHW�KDIW��LQWHUQHWXSSNRSSOLQJ�I|U�DOOPlQKHWHQ"

Kommentar till fråga 1:
Flertalet av de tillfrågade biblioteken startade med Internet för allmänheten under 1996
och 1997. Erfarenheten av Internet var alltså inte särskilt lång för något av biblioteken
när undersökningen gjordes under sommaren och hösten 1999.

)UnJD����)LQQV�GHW�QnJRW�VRP�QL�VNXOOH�EHWHFNQD�VRP�PLVVEUXN�DY�,QWHUQHW"
.DQ�QL�JH�H[HPSHO"

)UnJD����)|UHNRPPHU�VnGDQW�PLVVEUXN�DY�,QWHUQHW�Sn�HUW�ELEOLRWHN"

Kommentar till fråga 2 och 3:
Övervägande antal bibliotek uppgav att missbruk är att söka sidor som handlar om våld,
rasism och pornografi. För övrigt är exemplen på sådant som kan kallas missbruk brett.
De flesta biblioteken har noterat att sådant man anser vara missbruk av Internet har
förekommit, men att man ibland bara anat missbruket. Helt klart förekommer sådant
bruk av Internet som bibliotekspersonalen reagerar negativt inför. Några har råkat ut för
att användarna brukar datorerna på ett rent olagligt sätt.

)UnJD����8SSOHYHU�QL�GHW�VRP�HWW�HWLVNW�SUREOHP�RP�EHV|NDUQD�DQYlQGHU�,QWHUQHW�W�H[�
I|U�DWW�WLWWD�Sn�SRUQRJUDIL��QD]LVWSURSDJDQGD�HOOHU�I|U�DWW�KDQGOD�PHG�QDUNRWLND"

Kommentar till fråga 4:
Sammanfattningsvis kan man säga att alla svaren  tyder på att bibliotekspersonalen
tycker det är ett problem (om än inte alla definierar det som etiskt) om besökarna
använder Internet till att titta på pornografi, nazistpropaganda eller för att handla med
narkotika��Många motiverade sitt jakande svar med att sådan användning av Internet
strider mot bibliotekets etiska regler och mot tanken vad tjänsten är tänkt att användas
till, nämligen informations- och kunskapsinhämtning, samt med att datorerna och
uppkopplingarna bekostas med allmänna medel och är avsedda endast för seriöst bruk.
Man påpekar också att ingen annan besökare skall behöva utsättas för material som kan
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upplevas kränkande eller som är olagligt. Ett av biblioteken påpekar att det inte är fråga
om etiska problem om användarna handlar med narkotika eller sprider nazistisk
propaganda, utan helt enkelt olagliga handlingar. Pornografi kan däremot ses som ett
etiskt problem. Flera bibliotek svarar att det är biblioteket som bestämmer hur datorerna
får användas och att de ingriper direkt om det blir uppmärksamma på missbruk av
Internet. Några bibliotek svarar att de inte har haft dylika problem, några svarar att de
inte har någon policy alls eller att de har regler och att låntagarna följer dem.
Ordningsfrågor i synnerhet när det gäller ungdomar anges i några fall som
problemområden. Tillsägelser och ordningsfrågor kring datorerna blir här något av
bibliotekens vardag.

)UnJD����3n�YLONHQ�HOOHU�YLOND�QLYnHU�KDU�L�Vn�IDOO�SUREOHPHQ�XSSPlUNVDPPDWV"�+RV
HQVNLOGD�ELEOLRWHNDULHU�RFK�DVVLVWHQWHU��Sn�FKHIVQLYn�HOOHU�Sn�SROLWLVN�QLYn"

Kommentar till fråga 5:
Det oftast förekommande är att personalen med chef har uppmärksammat problemen.
Sju av biblioteken har inte uppmärksammat eller diskuterat frågan och tre har valt att
inte svara på frågan. Det är mer sällsynt att frågan har uppmärksammats på politisk
nivå, men det har dock förekommit på några av de undersökta biblioteken. På tre av
biblioteken har besökarna tagit upp problemen, vilket har tvingat personalen att ta
ställning. Vid ett av biblioteken har man samarbetat med skolan och fört diskussioner
med lärarna. På ett bibliotek har man haft anledning att kontakta en jurist. Av svaren
framkommer att det kan finnas olika åsikter inom personalgruppen och att allvarligare
fall förs fram till chefsnivå. I svaren har några bibliotek även inkluderat lösningar på
problemen eller sin helhetssyn på frågan. Där framkommer sådant som att alla som
arbetar håller uppsikt över datorerna eller att man vill ha en liberal syn och att man inte
vill sätta upp ett regelverk som inte kan kontrolleras.

)UnJD����+DU�GHW�IXQQLWV�QnJRW�EHKRY�DY�I|UW\GOLJDQGH�DY�ELEOLRWHNHWV�DOOPlQQD�HWLVND
UHJOHU�L�VDPEDQG�PHG�LQWHUQHWDQYlQGQLQJ"

Kommentar till fråga 6:
Av alla de bibliotek vi har frågat är det inget som associerar till de etiska riktlinjer som
antogs av Bibliotekarieförbundet 1992 och reviderades 1998. Detta antyder att vi inte
varit tillräckligt tydliga i vår fråga samt att medvetenheten om dessa riktlinjer inte är
självklara. De yrkesetiska riktlinjerna för bibliotekarier utarbetades ursprungligen i ett
samarbete mellan Svenska folkbibliotekarieförbundet (SFF) och Vetenskapliga
Bibliotekariers Tjänstemannaförening (VBT),  och gäller för bibliotekarier anställda
både vid folk- och forskningsbibliotek. Uppfattningen om behovet av etiska regler är
inte entydig, 20 bibliotek har svarat nekande och 20 jakande på frågan om behovet av
förtydligande av etiska regler, medan två bibliotek varken svarar ja eller nej.

)UnJD����+DU�QL�Sn�HUW�ELEOLRWHN�XWDUEHWDW�SROLF\GRNXPHQW�VRP�NODUJ|U�ELEOLRWHNHWV
VWnQGSXQNW�L�IUnJDQ"�+XU�lU�GH�XWIRUPDGH�RFK�YHP�KDU�XWDUEHWDW���IDWWDW�EHVOXW�RP
SROLF\GRNXPHQW"

Kommentar till fråga 7:
Det mest kortfattade svaret på frågan om policydokument lyder: ”Vi har en allmän
instruktion om vad man får och inte får göra rent tekniskt.”  Det mest omfattande svaret
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lyder: ”Kulturnämnden har fattat beslut utifrån ett tjänstemannaförslag. Vi förutsåg
problemet redan innan vi startade och upprättar ett kontrakt med låntagaren. Det ger
honom / henne en egen inloggning (lånekortet) men låntagaren lovar att inte missbruka
systemet. Uppläggningen av egen identitet underlättar för oss att spåra missbrukare”.
Elva bibliotek svarar att de i dagens läge inte har utformat regler eller policydokument.
Alla övriga har någon form av regelverk, mer eller mindre omfattande. De flesta regler
och policydokument har utarbetats av personalen tillsammans. Endast ett fåtal har tagit
beslut om reglerna i kulturnämnden.

)UnJD����+DU�QL�lQGUDW�VWlOOQLQJVWDJDQGH�XQGHU�GHQ�WLG�QL�YDULW�XSSNRSSODGH��G�Y�V�
IUnQ�VWDUWHQ�WLOO�GDJV�GDWR"

Kommentar till fråga 8:
Tiden för uppkoppling varierar från knappt ett till knappt fyra år.
Av de 18 bibliotek som har svarat jakande på frågan, har några även  förklarat på vilket
sätt de har ändrat sig. I de flesta fallen har det handlat om att skärpa reglerna och
kontrollen, men i några fall har man ansett sig vara tvungen  att tolerera chattning och
gratis e-post trots att man i början hade bestämt sig för det motsatta. Ett bibliotek säger
sig ha minskat på möjligheten att chatta. Åldersgränsen för internetanvändning har varit
problematisk att fastställa på ett av biblioteken. Man har fått ändra den några gånger på
grund av att det ofta bildas grupperingar vid datorerna, vilket upplevs som störande.
Några bibliotek poängterar att de inte har ändrat sina etiska ställningstaganden, men att
det har varit nödvändigt att ändra på de praktiska lösningarna. Några bibliotek anger att
de hela tiden uppdaterar sina regler.

)UnJD����+XU�KDU�QL�UHQW�SUDNWLVNW�KDQWHUDW�GH�SUREOHP�VRP�XSSVWnWW�L�VDPEDQG�PHG
DOOPlQKHWHQV�LQWHUQHWDQYlQGQLQJ"�%HK|YHU�DQYlQGDUQD�EHVWlOOD�WLG�I|U
LQWHUQHWV|NQLQJ"�+XU�lU�GDWRUQ�SODFHUDG�L�ORNDOHQ"

Kommentar till fråga 9:
Frågan är bred och svaren har varierat. Vissa är mycket kortfattade och ger ej svar på
våra frågor medan andra berättar mer och ger en bild av hur de praktiska problemen
hanterats och vad som är vanligast förekommande. Antalet avprickade svar stämmer
inte med antalet bibliotek som tillfrågats eftersom svaren kan räknas tillhöra flera
svarsalternativ eller inte alls bli representerade. Biblioteken har på enkäten redogjort för
hur de rent praktiskt har hanterat problem som har uppstått i samband med besökarnas
internetanvändning. Det som framträder som den viktigaste åtgärden för att kunna
kontrollera tjänsten är hos de flesta tillfrågade biblioteken placeringen av datorerna,
samt att man kräver tidsbokning. Majoriteten anser att placering nära informations-
disken ger personalen bättre möjlighet till kontroll, medan ett fåtal har sina datorer
spridda i lokalerna. Några anger att man har bildskärmarna vända ut mot biblioteks-
lokalen för att nå en "social kontroll". Vid ett av biblioteken har man placerat datorerna
i mindre grupper där man räknar med en "inbördes social kontroll". Även sådana
lösningar förekommer som att ha särskilt rum för datorerna eller att man har separata
rum för vuxna och ungdomar, eftersom ungdomarnas högljuddhet har upplevts som
störande. För att undvika större grupper har många regler för hur många personer som
får vistas vid samma dator. Ett bibliotek ger endast vuxna tillträde till datorer utan
uppsikt, medan yngre användare får gå till datorer som personalen kontrollerar.
Majoriteten av biblioteken anger även att de kräver tidsbokning till datorerna. När man
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kan boka, för hur lång tid per gång och med vilken frekvens varierar mellan de olika
biblioteken. Eftersom vår fråga om bibliotekens lösningar på problemen var ganska
öppen har inte alla tagit upp tidsbokningen, eller redogjort i detalj för hur den fungerar.
Bland de svar som finns förekommer bokningstider från en halv till två timmar. Vissa
bibliotek accepterar endast en bokning per dag och person, medan andra tillåter att man
bokar ny tid samma dag när man har använt den första tiden. Det förekommer bokning
både på plats och per telefon. Många anger att användarna måste visa fram lånekort
eller legitimation vid bokningen, en del kräver att man undertecknar reglerna som gäller
bibliotekets internetanvändning  Några bibliotek har separata datorer för drop in-
besökare. Man ställer sig då i kö och får använda datorn i 15-20 minuter. Vissa bibliotek
har ståplatser vid drop in-datorerna. Två bibliotek anger att de tar betalt för internet-
bokningarna, 10 kr respektive 20 kronor per timme. Biblioteket som tar 20 kr per timme
anser sig inte ha några problem med tjänsten.

Ohörsamhet mot tidbokningsreglerna har förekommit. Ett bibliotek provade att låta
besökarna själva sköta bokningen, men man fick återgå till att sköta det vid disken,
eftersom besökarna strök varandras tider eller bokade med fingerade namn. Ett bibliotek
anger att de gör dagliga kontroller av besökarnas sökhistorik, ett annat att man har fått ta
bort högerknappen på musen eftersom besökarna med hjälp av den kunde ta bort
historiken. Vid några bibliotek har personalens iakttagelser eller kontroll av sök-
historiken lett till att man avstängt besökare från biblioteket. Ett bibliotek konstaterar att
det filter de har installerat inte stänger ute allt oönskat material. Att användarna har
ändrat inställningar i datorerna har orsakat några bibliotek onödiga kostnader.

)UnJD�����+XU�KDU�HYHQWXHOOD�UHVWULNWLRQHU�PRWWDJLWV���XSSIDWWDWV"

Kommentar till fråga 10:
Användarnas reaktioner till restriktioner och åtgärder som biblioteken vidtagit för att
styra internetanvändningen i den riktning man önskat från bibliotekets håll, har i
huvudsak mottagits antingen positivt eller utan synbara reaktioner. Personalen är
medveten om att försök att kringgå reglerna kan förekomma i all tysthet, men det finns
även de som protesterar mer eller mindre högljutt. Ungdomar och skolelever har haft
synpunkter på restriktionerna och klagomålen har gällt sådant som att man inte får
använda egna disketter, ladda ner program, chatta eller skicka e-post vid alla datorer,
eller att man reserverat vissa datorer för bestämda målgrupper. Missnöjet har i något fall
lett till sabotage och sändande av illvilliga meddelanden till biblioteket. Ett bibliotek
anger att missnöjesreaktionen har yttrat sig som mindre efterfrågan på tjänsten. I ett fall
har det förekommit att en låntagare har JO-anmält biblioteket. Det framgår inte närmare
av enkätsvaret vad anmälan gällde, men biblioteket fick rätt hos JO.

)UnJD�����+DU�QL�QnJRW�VODJ�DY�ILOWHU�I|U�DWW�EHJUlQVD�V|NP|MOLJKHWHUQD�Sn�,QWHUQHW"

Kommentar till fråga 11:
Det är endast fem bibliotek som har filter för att begränsa sökningen på Internet. Fyra
bibliotek har någon form av säkerhetsprogram. De flesta av biblioteken använder alltså
inte filter, men många letar efter ett fungerande sådant. Några har stopprogram som gör
att man inte kan ladda ner material eller använda bibliotekets internetdator som adress.
Någon nämner att de har Surfwatch 3,0 för filtrering och Fortress 101 för att låsa PC:ns
funktioner, men att de båda programvarorna inte fungerar ihop. Detta har kostat
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kommunens dataavdelning både tid och huvudbry. Några använder filtret Netnanny till
barndatorn. Programvaran Session Wall som körs i en särskild server används av ett
bibliotek som tycker att den blockerar effektivt det biblioteket vill att den ska blockera.

)UnJD�����+DU�QL�IXQQLW���VDNQDW���|QVNDW�VW|G�L�ODJVWLIWQLQJHQ�I|U�DWW�UHJOHUD
DQYlQGDQGHW
DY�,QWHUQHW"

Kommentar till fråga 12:
Denna fråga förutsätter att informanten i sitt svar förklarar vad denne svarar ja eller nej
på. Så har inte skett och vi kan därför inte i de rena ja-/nej-svaren se vad som avses. Vi
avstår därför att kommentera dessa svar vidare.

)UnJD�����2P�QL�KDU�|YULJD�NRPPHQWDUHU�VRP�QL�WURU�VNXOOH�YDUD�DY�LQWUHVVH�I|U�RVV�L
YnUW�DUEHWH��lU�YL�QDWXUOLJWYLV�WDFNVDPPD�RP�QL�GHOJHU�RVV�GHP�

Vi har fått 16 kommentarer som berört olika aspekter av Interntanvändningen på
folkbiblioteken.
Vi redovisar här samtliga kommentarer som vi har grupperat under olika rubriker efter
deras innehåll.

6\QSXQNWHU�RP��SODFHULQJ�DY�GDWRUHU�RFK�DQYlQGDUXQGHUYLVQLQJ�

”Vi tror att det är viktigt att datorerna står i anslutning till informations- och
utlåningsdisken. Det är bra med uppsikt över användandet, både med tanke på att kunna
hjälpa ovana användare och hålla en viss ordning på användandet.”

”Vi har ett speciellt datarum med 6 datorer med olika program, naturligtvis då också
internetuppkoppling för vuxenstuderande. För att använda detta måste man registrera
sig och boka tid första gången med handledare.”

”Den publika datorns placering i lokalen är nog vårt främsta skäl till att vi inte har några
tonårspojkar som är ute och surfar på olämpliga ställen. En del spelande blir det - men
vi har inte sett det som något vi måste stoppa - i alla fall inte än. Om efterfrågan på
internetanvändningen kommer att öka kommer saken säkert i ett annat läge.”

”Det är betydelsefullt att biblioteken satsar på att bjuda in medelålders och äldre för att
visa Internet. Då blir målgruppen blandad. Det är också viktigt att det är bibliotekarierna
som visar nätet - annars får man den uppfattningen att bibliotekarierna inte kan
Internet.”

6\QSXQNWHU�RP�UHJOHU�

”Biblioteket har naturligtvis inte möjligheter att kontrollera att låntagarna följer reglerna
i alla lägen, men det är viktigt att alla känner till vår hållning. Det är en stor hjälp för oss
om någon typ av missbruk upptäcks. Censur genom speciella program har vi hittills inte
varit intresserade av, men är kanske inte helt uteslutet om vi får problem.”

”Regler kan uppmana till överträdelser, bättre att kringskära möjligheterna till ofog
genom att låsa datorerna för cracking och ha viss manuell övervakning”
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”Vår  principiella uppfattning är att vi ska ha så lite restriktioner som möjligt”

”Skulle tro att vissa upprättar allsköns regler i ren ängslan men jag har ännu inte sett
något exempel på effektiv tillämpning och uppföljning av regelverk.”

”Även om man inte kan övervaka efterlevnaden är det viktigt att markera bibliotekets
hållning. Vi anser att internetanvändningen ska följa bibliotekets policy i övrigt.”

”Det som är mest arbetsamt är att många ungdomar samlas runt en dator och är mycket
högljudda och stör de andra låntagarna i biblioteket samt att de inte respekterar vissa av
reglerna.”

”Internetdatorerna har i större utsträckning använts för chatt och spel, men vi har inte
begränsat det då det också är ett sätt att lära sig använda en ny teknik.”

”Det blir lätt en konflikt i personalen bland dem som anser att yrkesrollen bibliotekarie
inte innebär att leka polis (titta över axeln på låntagarna) och dem i personalen som vill
att alla regler efterlevs till bokstaven. Min personliga åsikt är att ha så vida regler som
möjligt för användningen, samtidigt ska man ju inte acceptera vad som helst.”

6\QSXQNWHU�RP�V\IWHW�PHG�LQWHUQHWWMlQVWHQ�

”Allmänhetens internetanvändning på biblioteket har sällan eller väldigt lite att göra
med vår verksamhet. Det handlar sällan om informationssökning. Vi fungerar mer som
en post och telestation där folk kan skicka och läsa e-post samt chatta gratis. Vi måste
själva vara bra på att söka information på Internet och integrera det i det vanliga
referensarbetet för att Internet ska få någon stor roll i vår verksamhet.”

”Mest tycks vår internetuppkoppling användas av semestrande personer som vill läsa
sin e-post, under terminstid är det några fler som gör sökningar här, men det verkar
också som  om många har tillgång till datorer på andra håll.”

”Internet är ett användbart och kraftfullt komplement till bibliotekets övriga tjänster.”

6\QSXQNWHU�RP�ROLND�PnOJUXSSHU�

”Genom att erbjuda Internet når biblioteket fler grupper, särskilt ungdomar.”

”Biblioteken bör satsa på att bjuda in medelålders och äldre personer för att visa
Internet.”

Kommentar till de olika synpunkterna:
Datorernas placering och  krav på tidsbokning verkar ha betydelse för hur biblioteken
tycker det fungerar. Det finns en medvetenhet om olika gruppers behov av dels hjälp,
dels restriktioner. Det anses viktigt att uttala bibliotekets förhållningssätt i etik och
ordning, och biblioteken inser att de måste vara beredda att ändra sitt förhållningssätt
om situationen kräver det.  En eventuell ändring kan betyda mot antingen det friare eller
det striktare hållet. Det anses också vara viktigt att bibliotekarierna ger ett professionellt
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intryck när det gäller kunskaperna i internetanvändningen. Bibliotekariens roll ses inte
nödvändigtvis som särskilt positiv i sammanhanget. Förutom att man kan verka
okunnig, har man även fått ta på sig en mindre angenäm kontrollerande roll eftersom
erfarenheten är att mediets användningsområde har blivit ett annat än den åsyftade
informationssökningen.
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�����5HVXOWDWUHGRYLVQLQJ�DY�NRPSOHWWHUDQGH�IUnJRU�WLOO�I\UD�ELEOLRWHN

För att följa upp några av frågorna i den första undersökningen kontaktade vi åter fyra
av de 42 bibliotek som ingått i vår enkätundersökning. Vi formulerade då fem nya
frågor om de områden som vi funnit vara centrala för våra frågeställningar i problem-
formuleringen. Vi ville även bilda oss en uppfattning om huruvida de knappa två åren
som passerat mellan undersökningarna haft betydelse för hur dessa fyra bibliotek
förhåller sig till etikfrågorna. Vid detta frågetillfälle bifogade vi en kopia av DIK:s
etsika riktlinjer för bibliotekarier från 1998. Vi redovisar här resultaten från två
telefonintervjuer och två skriftliga svar. Den ena telefonintervjun bandades och svaren
återges här så som de lyder på bandet. Under den andra telefonintervjun antecknade vi
svaren så som vi uppfattade dem, men informanten fick granska våra anteckningar
innan vi förde över dem till vår undersökning. Informanten bad då om några
korrigeringar i svaren som denne inte ansåg stämma tillräckligt väl med det avsedda.

I stället för att numrera biblioteken kallar vi dem för A, B, C och D. Informanterna
representerar bibliotek som i den första undersökningen företrädde antingen motsatta
åsikter i frågan om kontroll av internetanvändningen, eller bibliotek med neutral
hållning. Ett av biblioteken var för kontroll, ett emot kontroll och två antog en mer
neutral hållning.

)UnJD����+XU�VNDOO�PDQ�KDQWHUD�GLOHPPDW�VRP�IRONELEOLRWHNHQ�EHILQQHU�VLJ�L��PHOODQ
P|MOLJKHWHQ�DWW�IULWW�WLOOKDQGDKnOOD�LQIRUPDWLRQ�RFK�XSSOHYHOVHU�YLD�,QWHUQHW�RFK
VDPWLGLJW��OHYD�XSS�WLOO�HJQD�RFK�DQGUDV�NUDY�Sn��JRG�HWLN"

Bibliotek A (telefonintervju):  ”Vi har gjort så att man inte kan göra så mycket annat än
att surfa, man kan inte använda disketter, men sen är det klart man kan skicka mail via
hotmail, man kan inte använda telnet, man kan inte ladda hem grejor så man har inte
tillgång till precis allting. Om man skulle vilja ha full access så måste man låta
användarna skriva upp sig eller något, så man kan spåra om det blir problem. Vi har haft
en incident här för två år sedan då vi blev kontaktade av Dagens Nyheter, de hade fått
ett e-postbrev som var skickat härifrån. De ville ha bokningslistorna på vår dator. Sen
visade det sig att - på hösten 98 måste det ha varit -  var det en sprängning av en
kraftledningsstolpe. Det var en aktionsgrupp som tog på sig det. Det handlade om den
fria jakten,  en känd företagare blev åtalad och polisen hämtade hårddiskarna men
mannen blev friad. Det ansågs inte vara tillräckligt bevis att han stod på bokningslistan.
Vi använde inte leg vid bokningen så det var för löst bevis. Det är svårt att förhindra att
sådana saker inträffar. Vi har ju en dator som man kan boka och en som är öppen som
det är en liten kö till hela tiden.”

Bibliotek B (telefonintervju): ”Vi har skyltar vid datorerna  där det står att det är
förbjudet att titta på våld, sex, rasism. Vi har filter. Om vi ser att någon tittar på otillåtna
sidor säger vi ifrån. Man måste vara stenhård  och ta itu med problemen direkt annars
blir det snabbt en slappare inställning. Det är särskilt viktigt att hålla efter de nya
högstadieeleverna som börjar i sjuan så att de vet vad som gäller. Vi stänger av
användare som missköter sig. Rent juridiskt är vi osäkra om det är tillåtet men vi har ju
även ansvar för hur biblioteket används. Det har hänt att vi fått avstänga någon som inte
har brytt sig om våra tillsägelser, det har varit för en kortare tid. All personal har varit
överens om detta förfarande. Sedan är det en annan sak att några inom personalen  kan
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ha svårare att säga ifrån även om de tycker att de borde – men det är något vi får leva
med. Rent allmänt tycker vi att det har blivit mycket lugnare jämfört med tidigare. Folk
vet hur vi förhåller oss till de här frågorna.”

Bibliotek C (skriftligt svar): ”Vi har löst det genom att i efterhand spärra ut diverse
porrsajter via  en funktion i Internet Explorer. Man kan godkänna / förbjuda platser tack
vare den. Vi har valt att släppa filterna. De funkar inte i alla fall. Det vi spärrar i
efterhand är ju direkt vad vi anser vara olämpligt. Vi kommer att ha en länklista på
kommunens nya hemsida och där presenterar vi även funktioner som Kurser i
internetsökning,  Källkritik och Vem äger sidan. Vi länkar  bl.a. till ZZZ�GRPDLQ�FRP
och ZZZ�JHHNWRROV�FRP. Det är ett sätt att göra låntagarna lite mer medvetna om vad de
ser på. Modern folkbildning - hjälp till självhjälp.”

Bibliotek D (skriftligt svar) ”Genom aktiv marknadsföring av nätets goda sidor. Till
exempel genom att ha särskilda startsidor, länklistor på olika vis etc.”

)UnJD����6NDOO�ELEOLRWHNHQ�WLOOnWD�RFHQVXUHUDG�V|NQLQJ�Sn�SXEOLND�LQWHUQHWGDWRUHU"

Bibliotek  A: ”Personalen på detta bibliotek gillar inte filtreringsprogram och censur. En
anledning är att det är mycket opraktiskt  och att det blir ett heltidsjobb att lägga in nya
adresser och servrar. En annan anledning är att filtreringsprogrammen är ganska
trubbiga. Biblioteket har inte några filtreringsprogram men datorerna är placerade i
grupp med tanke på att det inte ska vara lika tilltalande att surfa på de mörka sidorna när
man är iakttagen av allmänheten.”

Bibliotek B: ”Vi följer samma principer för vad som gäller för inköp. Det vi av princip
inte skulle köpa in tillåter vi inte på internetsökningar heller. Det går ju inte att hålla
någon hundraprocentig kontroll men användarna tycks vara väldigt medvetna om vad
som gäller. Datorerna ska stå öppet för undangömdhet lockar till förbjudna saker men
det skulle också vara bra med någon dator i en hytt, så att man kan söka på t.ex.
sjukdomar och uträtta bankärenden utan att någon kan se över axeln vad man gör.”

Bibliotek C:  ”Nej, varför det? Vi köper inte in nazipropaganda och porr och det sätt vi
väljer att presentera Internet på är i enlighet med Kultur- och fritidsnämndens inriktning
för verksamheten. Att hävda att vi begränsar individens rättigheter duger inte. Vill man
titta på detta kan man gå till internetcafé eller skaffa Internet själv. Många vill skicka e-
post och chatta. Det har vi förbjudit för det är inte därför vi skaffade Internet.
Biblioteket är inte en post. Dock ska vi skaffa maskiner man kan e-posta och chatta på
men dem ska vi avgiftsbelägga. Det var helt ohållbart att ha fritt chatt och e-post.
Låntagarna var helt och hållet i åldrarna 10-20 år och det störde de andra låntagarna
enormt. Dessutom flockades de runt maskinerna så att man inte kom runt. Vi har en
Sunet-anslutning för att folk ska kunna söka information i huvudsak. Vi har ett ansvar
för det publika rummet på biblioteken. Lika lite som vi lägger ut propaganda från
obskyra politiska partier, religiösa extrema sekter, kommersiell reklam, reklam från
erkänt dåliga språkskolor - lika lite har vi anledning att helt okritiskt acceptera allt på
nätet. Självfallet kan vi inte censurera nätet i sig men vi kan spärra våra maskiner från
de sajter vi anser klart olämpliga. Vi har haft stora problem med unga män som tittat på
hårdporr och nazisajter. Några av regionens kända nazister har harvat runt i räjongerna.”
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Bibliotek D: ”Så länge det inte finns effektiva sorteringssystem och  -program är detta
inte  en fråga om man ska eller inte. Det är så att ocensurerad sökning är ofrånkomlig i
dagsläget, och jag tror inte längre på att förbud har någon effekt”.

)UnJD�����6NDOO�DQYlQGDUQDV�LQWHJULWHW�VN\GGDV�YLG�LQWHUQHWDQYlQGQLQJHQ�Sn�ELEOLRWHN�
GHOV�YDG�JlOOHU�GHQ�I\VLVND�DQYlQGQLQJHQ��KXU�RFK�YDU�PDQ�VLWWHU���RFK�GHOV�RP�GHW�PDQ
JMRUW�HOOHU�V|NW�Sn�,QWHUQHW�VNDOO�NXQQD�VSnUDV�WLOO�DQYlQGDUHQ�HOOHU�LQWH"

Bibliotek A: ”Beträffande integriteten när man söker så får man finna sig i att man är i
en offentlig lokal när man söker, det gäller ju även uppslagsböcker. Det är en avvägning
man får göra. När man är klar raderas ens sökningar ut så man har sin integritet.”

Bibliotek B: ”Ja och nej. Det är en svår fråga att svara på. Generellt tycker vi ju inte att
man borde kunna kontrollera användarna, men när det uppstår problem kanske det vore
bra om det fanns möjlighet till kontroll genom t.ex. användarkod- men skulle inte det
innebära att den som går in och kontrollerar även kan se t.ex. användarens bank-
förehavanden? Skulle bibliotekspersonalen  eller bara polisen  ha möjlighet till en sådan
kontroll? Det är inget vi har diskuterat. De problemfall vi har haft har vi kommit åt
genom att vi känner användarna och ser på skärmen vad de gör. Vi blev t.ex. kontaktade
från en skola som sett att störande meddelanden hade kommit från våra datorer och vi
kunde spåra användarna fysiskt. Annars har vi uppfattat det så att det är olagligt att
registrera användarna.”

Bibliotek C: ”Jag svarar så här: Vi bör registrera användandet. Vi registrerar ju böcker
eller hur? Så varför ska vi inte få registrera internetanvändning? Vi använder det bara
vid problem. Ingen mer än bibliotekspersonalen ska ha tillgång till detta register. Jag
anser att vi har rätt att göra detta. Jag anser att vi måste ha en viss liten kontroll. Vi har
tydliga regler för användandet bredvid maskinerna. Vi bör kunna se vem under dagen
som suttit vid en maskin där det sökts på olämpliga sajter. Människor som gör det
respekterar inte våra regler. Detta ser vi faktiskt lite genom fingrarna med. Vi bör kunna
se vem som suttit vid vilken maskin beroende på att somliga människor är förtjusta i att
förstöra. Just genom att vi har haft denna kontroll har vi kommit på två ynglingar med
att lägga in skit i våra datorer vilket resulterade i att en dator fick blåsas av en datafirma
för tusen kronor. Gossarna blev spärrade. En gosse hade suttit och sökt på hackersajter.
Han var välkänd för skolans personal för att förstöra datorer. Han orsakade också
problem med våra maskiner. Den unge mannen spärrades i ett år! Kommer vi på
uppsåtlig vandalism är vi knallhårda. Ett annat skäl för att ha kontroll är att vi kollar
åldern på låntagarna . Är de 16 år och uppåt får de sitta på vuxenavdelningen. Är de
under 16 år får de sitta på barnavdelningen. Det går absolut inte att blanda.Vi har många
vuxna som har blivit mycket störda av stoj, skrik och glam från barnen. Vi har många
vuxenstuderande och vi kan inte tillåta vad som helst från ungarnas sida. Under en tid
har vi haft många barn som flockat sig runt skärmarna så det inte gick att komma fram.
Tvingar man folk att boka minskar denna trend. Det gör också att fler får surfa eftersom
man kan ha en tidsbegränsning.”

Bibliotek D: ”Som regel – nej. Vid behov – ja. Detta sagt ur konkret praxiserfarenhet”.
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)UnJD�����$QVHU�QL�DWW�ELEOLRWHNDULHUQDV�HWLVND�ULNWOLQMHU�lU�WLOOlPSEDUD�Sn
LQWHUQHWV|NQLQJDU"

Bibliotek A: ”Jo, personalen är medveten om de etiska riktlinjerna men man tänker
kanske inte på det varje dag. De etiska riktlinjerna behöver uppdateras, de skrevs långt
innan Internet fanns på biblioteket. De skrevs ju för 10 år sen. Vi har inte så mycket
regler, det står att datorerna är avsedda för informationssökning. Det har förekommit att
vi säger till om det söks på de mörka sidorna.”

Bibliotek B: ”Min etiska kompass utgörs av min egen person, mina tidigare erfarenheter
och den yrkesetik som jag tillägnat mig på min arbetsplats genom mina arbetskamrater.
Jag känner inte till innehållet i de yrkesetiska riktlinjerna men jag vet att de finns. Det
står även något gemensamt för hela folkbiblioteksväsendet i bibliotekens mål-
formulering. Jag kommer inte ihåg innehållet men har uppfattat att det ligger till grund
för urvalsprinciperna när det gäller vad biblioteken tillhandahåller. Hittills har jag klarat
mig med sunt förnuft och med hjälp av den inre etiken. På ett mindre bibliotek är
närheten en hjälp när det gäller att hålla ordning. Det som behövs är en medveten
personal och att göra besökarna medvetna om vad som gäller.”

Bibliotek C: ”Ja, i huvudsak. Vi är i vår kontroll ute för att göra det svårt för de
människor som avsiktligt saboterar våra maskiner eller stör andra människor genom att
se på mindre lämpliga sidor.”

Bibliotek D: ”I den mån de överhuvudtaget är tillämpbara ska de naturligtvis vara så
allomfattande att mediets fysiska plattform inte är avgörande."

)UnJD����9LONHW�I|UKnOOQLQJVVlWW�KDU�HUW�ELEOLRWHN�YDG�JlOOHU�DOOPlQKHWHQV
LQWHUQHWV|NQLQJDU"

Bibliotek A: ”Vi har inte någon uttalad officiell policy om just dessa frågor.”

Bibliotek B: ”Vi anser att Internet behövs på folkbiblioteken för man ska inte behöva
äga en dator själv för att kunna ta del av utvecklingen, men samtidigt är vi periodvis
väldigt trötta på de problem som stöket kring datorerna medfört. Etikfrågor på högre -
t.ex. nationell - nivå är inget vi följer eller diskuterar aktivt på arbetsplatsen. Vi räknar
med att vi blir kontaktade från länsbiblioteket om något nytt skall gälla. Men på
kommunnivå håller vi oss väldigt välinformerade och vi behandlar etikfrågor i Kultur-
och fritidsnämnden.”

Bibliotek C: ”Vi vill faktiskt vara så generösa som möjligt. Vi friar hellre än fäller. Vi
uppmanar folk att använda nätet. Mycket är ren nöjessökning. Vi får frågor med jämna
mellanrum om lämpliga sajter för att hitta vissa saker. Det är vår uppgift som
bibliotekarier i 2000-talet att vara piloter på Internet. Det uppskattas mycket. Vi står för
öppenhet, service och kvalitet. Den kontroll vi har är för att i någon mån avstyra det lilla
fåtal som inte respekterar andra människors rättigheter att komma till en fungerande
dator och söka för dem viktig information. Att hacka sajter, göra bomber och annan
terrorism är inte tillåtet ens i en demokrati. Att titta på porr är ett behov för vissa
människor – men måste det ske offentligt? Det finns faktiskt en lag om förargelse-
väckande beteende. Att kontakta andra människor kan man göra med post eller telefon.
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Vi gör undantag för turister, studenter som behöver kontakt med handledare och
förbiresande.”

Bibliotek D hänvisar till följande regler för internetuppkopplade datorer:
På vuxenavdelningen gäller:
- Ska användas till  informationssökning på Internet.
- Åldersgräns. Du ska vara 15 år.
- Endast en person vid datorn.
- Ingen läsk eller mat.
- Förbjudet att söka sidor som innehåller:

pornografi, könsdiskriminering, rasism, mobbning
Den som inte följer reglerna kan bli avstängd.
På barn- och ungdomsavdelningen gäller åldersgränsen upp till 15 år.
För övrigt tillkommer reglerna: Byte varje halvtimme och ingen chatt eller mail.
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För att anknyta våra frågeställningar till vår undersökning, den litteratur vi använt och
den teori vi valt kommer vi att diskutera varje problemfråga i separata avsnitt. Vi
sammanfattar och diskuterar debatten om Internet i Sverige och USA, relaterar folk-
bibliotekens internetetiska förhållningssätt till DIK-förbundets yrkesetiska riktlinjer och,
i de fall vi finner det relevant, till slutsatserna från hearingen God etik på nätet, samt
beskriver och diskuterar det internetetiska förhållningssätt som står att finna i 1994 års
läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94.
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Både i Sverige och i Internets ursprungsland USA har det under 1990-talet inom
biblioteksvärlden förts en diskussion om etiska frågor som uppkommit med anledning
av att allmänheten har erbjudits möjlighet att göra informationssökningar via Internet på
folkbibliotek. Det som vållat problem är att användarna ibland har velat söka material
som fallit utanför ramen för vad folkbiblioteken anser vara deras uppdrag att tillhanda-
hålla, eller att materialet har varit olagligt. Det har då uppstått en konflikt mellan två
principer: bibliotekens strävan att tillhandahålla ett brett utbud av sådan information
som användaren behöver och önskar, och principen att informationen skall uppfylla
vissa krav på kvalitet och innehåll. Åsikterna om hur situationen skall hanteras har gått
isär. Användarnas rätt till yttrande- och informationsfrihet å ena sidan, och bibliotekets
ansvar för eventuell kontroll å andra sidan, har blivit viktiga frågor. Ibland har
bibliotekspersonalen upplevt att de inte har varit rustade för att möta konfliktsituationer
som uppstått i samband med allmänhetens internetsökningar. Svårigheterna har bestått i
att det inte har funnits någon klart uttalad policy för om biblioteken överhuvudtaget
skall kontrollera internetanvändningen, eller vilka principer som skall gälla för eventuell
kontroll.

I USA uppmärksammades tidigt behovet av etiska ramar för bibliotekarier i samband
med framväxten av datakommunikationsteknologin. Där finns de som visar att bristen
på kontroll gjort att Internet dragit till sig mängder av extrema element, och de som
påtalar svårigheterna med att sätta upp förbud mot icke-önskvärda eller olagliga
företeelser på nätet, men även de som anser att yttrande- och informationsfriheten inte
bör inskränkas genom restriktioner. Inom USA finns  exempel på extremt sträng
kontroll av folkbibliotekens bokbestånd, när olika grupper genom påtryckning gentemot
biblioteken har tvingat dem att exkludera vissa boktitlar ur sitt bestånd. Detta trots att
den amerikanska biblioteksorganisationen ALA sedan 30 år tillbaka haft under-
avdelningen Office of Intellectual Freedom som arbetar för att förhindra övergrepp mot
yttrandefriheten. Skol- och folkbibliotek begränsar tillgången till Internet genom att
använda filter. För att sanera Internet från icke-önskvärda element antogs till och med
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en ny lag i USA (The Communication Decency Act 1996) som dock fick hävas två år
senare, då den befanns strida mot den amerikanska grundlagen. Biblioteks-
organisationen ALA var aktiv i arbetet mot lagen. Samtidigt som det hörts starka röster
för kontroll av Internet och dess användning inom USA,  har arbetet för mediets
fortsatta frihet gått vidare. Yttrande- och informationsfriheten har stått i fokus, samtidigt
som medvetenheten om riskerna med ett helt okontrollerat Internet har vuxit i takt med
de ökande rättsfallen, föranledda av vad som anses vara missbruk av mediet, eller av hur
biblioteken har löst de situationer som uppstått. Inom den amerikanska biblioteks-
världen finns en medvetenhet om såväl de positiva som de negativa effekterna av
internettjänsten, samt om behovet av att ha en beredskap och genomtänkt policy i frågor
som uppstår mellan principerna om frihet och kontroll.

Situationen i den svenska biblioteksvärlden påminner om den i USA såtillvida att
principfrågorna är desamma, även om de extrema lösningarna för kontroll verkar
främmande för våra förhållanden. I de svenska bibliotekstidskrifter vi granskat har
diskussionen avancerat från frågan om den nya teknologin överhuvudtaget är intressant
för folkbiblioteken, till att försöka avgöra hur pass stor frihet allmänheten skall tillåtas
vid informationssökning på bibliotekets datorer, och vem som skall stå för värderingen
av informationen på Internet. Mellan dessa två avgöranden har det rymts andra
diskussioner om på vilket sätt biblioteken skall utnyttja informationsteknologin och vem
som skall stå för kostnaderna. De bibliotekstidskrifter vi har granskat, är de två som i
vår informationssökning visade sig ha engagerat sig i bibliotekens internetfrågor. Både
Biblioteksbladet (BBL) och Bibliotek i Samhälle (BiS) förklarar sig vara politiskt
obundna, även om BiS enligt egen definition har socialistisk bakgrund. Med det
kvantitetsmässigt tyngre materialet från BiS är det svårt att med säkerhet uttala sig om
några skillnader i tidskrifternas förhållningssätt till internetfrågorna, förutom att BiS kan
anses ha engagerat sig djupare i till exempel frågor om motivering,  kostnader och
kvalitet av internettjänsten på folkbibliotek, i och med publiceringen av  flera och
utförligare artiklar om ämnet. Föreningen Bibliotek i Samhälle framför i sin
programförklaring år 2000 att medieurvalet är avgörande för hur folkbiblioteket
fullföljer sitt uppdrag. Biblioteksväsendet skall styras politiskt, arbeta kvalitetsmedvetet
och folkbildande, och erbjuda ett alternativ till det kommersiella utbudet,161 och denna
hållning kan sägas framträda i de BiS-artiklar vi har hittat och använt. Den grund-
läggande diskussionen i båda bibliotekstidskrifterna kretsar oftast kring samma
problem: att erbjuda full informationsfrihet eller att  hålla fast vid kvalitetskrav som
man uppfattat som sin uppgift att värna om - eller att finna en godtagbar kombination
mellan dessa två. Den övriga litteratur vi läst tyder på att yttrande- och informations-
friheten är den princip som väger tyngst i valet mellan kontroll och frihet, medan många
debattörer ser barn och ungdomar som en grupp som kan behöva skyddas från olämpligt
material. Ett problemområde som kräver uppmärksamhet är att brukarna kan använda
bibliotekets internetdatorer för att begå olagliga handlingar, och i det fallet handlar
förhållningsprinciperna inte om bibliotekspersonalens etiska uppfattningar eller
verksamhetens målbeskrivning, utan något som samhällets rättsväsen redan har
definierat som oacceptabelt och som därför egentligen inte kräver större diskussioner.
Det som är rent olagligt skall stävjas även om globaliteten av mediet gör det svårt. När
däremot brukarna använder Internet för att ta fram material som strider mot bibliotekets
krav på innehåll och kvalitet, men som inte är lagstridigt, råder det skilda meningar om
på vilken nivå folkbiblioteken skall lägga sig när det gäller eventuell kontroll av
                                                          
161  Program för föreningen Bibliotek i Samhälle, 2000, s. 1-3, http://www.bok-form.se/bis/for_1.htm
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internetanvändningen. Möjliga kontrollmetoder är installering av filter, strategisk
placering av datorerna för att uppnå social kontroll, uppsättande av regler samt olika
stränga identifieringskrav på användarna. Alla anser dock inte att till exempel filtrering
av information är förenlig med yttrande- och informationsfrihetsprincipen, och att det
kan vara bättre att tillåta en del avarter än att inskränka friheten och de demokartiska
rättigheterna.

Några av slutsatserna från hearingen God etik på nätet varnar för att trivialisera etiken,
poängterar att det inte är någon skillnad mellan god etik på nätet och livets andra
områden, och efterlyser en gemensam värdegrund som kan hålla ihop informations-
samhället. Några av bibliotekens erfarenheter, återgivna i tidskriftsartiklar och
tidningsnotiser,  tyder på att en del av internetanvändarna har uppfattat nätet som ett
slags ingenmansland och folkbiblioteket som en plats som öppnar portarna till det.
Bibliotekspersonalen har ibland reagerat negativt, inte bara på det uppenbart olagliga,
men även på det i deras mening oseriösa eller olämpliga användandet av Internet.
Åtgärder som bibliotekspersonalen eller kulturnämnden vidtagit har i vissa fall lett till
att biblioteket i sin tur har anklagats för olagligt handlande (se Resultatredovisning,
kommentar till fråga 10 och not 136 i denna uppsats). Resultaten från hearingen visar att
det finns ett behov att klargöra för olika aktörer att den gamla etiken fortfarande gäller i
hela samhället, varav Internet är en del.

De demokratiska rättigheterna är viktiga och tungt vägande argument för ett oreglerat
Internet och ett ocensurerat användande av det. Samtidigt kan det finnas faror i form av
material som är allt från osedligt till olagligt, vilket befaras ha skadlig inverkan på
människor och samhälle. Hearingen God etik på nätet efterlyser ”en gemensam
värdegrund som respekterar människovärdet” i en internationaliserad och sekulariserad
värld, och som förväntas kunna hålla ihop informationssamhället - i framtiden alltså
även på en global nivå. Som metod för att uppnå en gemensam värdegrund rekommen-
derar hearingen ”social filtrering” där individen sätts in i en större värdegemenskap.162
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Syftet med den enkätundersökning som vi gjorde på 42 folkbibliotek, var att ta reda på
hur dessa bibliotek förhåller sig till besökarnas internetanvändning och etiska frågor
som kan bli aktuella i sammanhanget. Syftet med den kompletterande intervjun ett drygt
år senare var att uppdatera synpunkterna med fyra av de bibliotek vi hade kontaktat
tidigare och även jämföra de senare svaren med de tidigare, för att se om det hade skett
någon förändring i hållningen. I diskussionen använder vi svar från både den första och
den andra undersökningen. I ett separat avsnitt analyserar vi svaren från de fyra
biblioteken vid ett första och andra frågetillfälle.

                                                          
162  Slutsatser från hearingen God etik på nätet 1998:  slutsats 6, http://www.sjunet.org/sjunet/
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Frågan om hur bibliotekspersonalen skall förhålla sig till besökarnas internetanvändning
har varit aktuell från det att biblioteken började installera internetdatorer från år 1995.
De yrkesetiska riktlinjerna för bibliotekarier formulerades för första gången 1992 när
Internet ännu inte fanns tillgänglig på folkbiblioteken, men reviderades 1998. Vid den
senare tidpunkten hade alla våra svarande bibliotek hunnit få anslutning till nätet för
allmänheten. Även IT-kommissionens hearing God etik på nätet anordnades 1998.
Hearingen resulterade i åtta slutsatser som vi relaterar till i vår diskussion.

Av vår enkätundersökning framgår att 35 bibliotek av 42 anser att det finns något man
kan beteckna som missbruk av Internet, och att övervägande antalet  bibliotek erfar att
sådant missbruk förekommer hos dem, vilket man också finner vara ett etiskt problem.
Några bibliotek har också vid några tillfällen stött på internetanvändning som de bedömt
som olaglig. Svaren vi fått visar på många olika sätt att förhålla sig till etiska fråge-
ställningar och till besökarnas internetanvändning. På frågan om bibliotekspersonalen
upplever det som ett etiskt problem om besökarna använder Internet för att till exempel
titta på pornografi, nazistpropaganda eller för att handla med narkotika svarar en absolut
majoritet jakande. Många informanter menar att en sådan användning strider mot
bibliotekets etiska regler, och att  tanken är att Internet skall användas till informations-
och kunskapsinhämtning, samt att datorerna och uppkopplingarna som är finansierade
med allmänna medel endast är avsedda för seriöst bruk. Slutsats 3 från God etik på nätet
säger  att det inte i grunden finns någon skillnad mellan god etik på nätet och god etik
inom andra delar av livet. I enkätsvaren finns exempel på att biblioteken utgår från de
etiska regler som styr valet av övrig litteratur och medier, och applicerar dem på
internetsökningarna, vilket tyder på att man inte särskiljer informationen på nätet vad
gäller etiska normer.

Svaren på enkätfrågan om behov av förtydligande av bibliotekets allmänna etiska regler
tyder på att vi inte var tillräckligt tydliga i vår fråga vid den första undersökningen. Vi
tog för givet att bibliotekarier kände till DIK:s yrkesetiska riktlinjer men ingen
associerade till dessa riktlinjer i sina svar. Vi finner att vi borde ha nämnt eller bifogat
de yrkesetiska riktlinjerna, vilket vi gjorde i vår uppföljning året därpå till de fyra
biblioteken som deltog i den kompletterande undersökningen. Vi har ändå valt att
jämföra bibliotekens svar om deras hållning till allmänhetens internetanvändning med
DIK:s yrkesetiska riktlinjer, i den reviderade formen från 1998.

Punkt 1 i DIK:s riktlinjer lyder: ”Bibliotekarien skall utifrån det enskilda bibliotekets
mål och dess användares behov arbeta för att bibliotekets tjänster är mångsidiga,
välorganiserade, av hög kvalitet och lättillgängliga.”

Denna etiska riktlinje utgår från bibliotekets mål som tillsammans med användarens
behov skall utgöra valet av de tjänster biblioteket arbetar för att tillhandahålla.
Undersökningen visar att många bibliotek har tydliga regler framför sina internet-
maskiner där bibliotekets hållning till internetsökningarna klargörs. I flera fall säger
reglerna att samma etiska principer som tillämpas för andra media, även gäller för
internetsökningar. Nästan samtliga bibliotek medger att det är omöjligt eller svårt att
kontrollera internetsökningarna fullt ut och i detalj bestämma vad användarna får söka,
men en representant från ett bibliotek säger att det ändå är viktigt att besökarna känner
till bibliotekets hållning. I uppföljningssvaren talar ett av biblioteken för en aktiv
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marknadsföring av nätets goda sidor genom att till exempel ha särskilda startsidor och
länklistor, ett annat bibliotek för att göra användarna mer medvetna om vad de ser på,
vilket också främjar en högre kvalitet. Undersökningen visar även exempel på internet-
användning som inte överensstämmer med bibliotekets målbeskrivning, då ett av
biblioteken konstaterar att  allmänhetens internetanvändning sällan eller i ringa grad har
att göra med bibliotekets verksamhet. Biblioteket menar sig fungerar mer som en post
och telestation där folk kan skicka och läsa e-post samt chatta gratis.

Punkt 2 i DIK:s riktlinjer: ”Biblioteket skall värna om de demokratiska värdena”.

Demokratiprincipen och principen om yttrande- och informationsfriheten är de starkaste
argumenten för att inte begränsa friheten på Internet. Människovärdets okränkbarhet är
likaså ett demokratiskt värde och det är frågan om dessa två principers förenlighet med
varandra  som är föremål för ifrågasättande och diskussion. Här finns många olika
förhållningsätt på våra tillfrågade bibliotek. Censurering av sökningen med hjälp av
filter skedde endast vid 5 bibliotek vid vårt utskick 1999.  Många svarade att de letade
efter något fungerande filter och några använde program för att låsa vissa funktioner. I
den uppföljande undersökningen relaterar ett av  biblioteken till principer för andra
media som fastställts av kultur- och fritidsnämnden och menar att internetanvändningen
skall följa samma principer. Biblioteket hänvisar till andra ställen om man vill titta på
sådant biblioteket inte tillåter, vilket visar på synen att allt som ryms inom det lagliga
inte är rumsrent på folkbibliotek. Ett annat bibliotek har en annan syn och menar att
bristen på effektiva sorteringssystem  gör det omöjligt att utöva kontroll. Informanten
säger sig inte heller tro på att förbud har någon effekt.

Punkt 3 i DIK:s riktlinjer: ”Biblioteken skall bemöta sina användare med respekt och
omdöme, opartiskhet och jämlikhet. Den enskildes rätt till integritet skall skyddas såväl
vad gäller personliga  förhållanden och erhållen information som lånat material.”

I samband med internetsökningar har integriteten diskuterats och biblioteken har
förhållit sig  olika till detta. Vi ställde frågan om användarens integritet skall skyddas
vid internetsökningar på bibliotek, dels vad gäller den fysiska användningen och dels
om det  man har gjort eller sökt på Internet skall kunna spåras till användaren eller inte.
Undersökningen visar att biblioteken vill ha mer eller mindre kontroll på internet-
användarnas identitet och förehavanden vid datorerna. Denna kontroll jämförs på ett av
våra tillfrågade bibliotek med den registrering biblioteket gör av bok- och andra lån, och
som avser att vara till hjälp om problem uppstår. Bibliotekspersonalen skall ha tillgång
till internetregistret och informanten menar att biblioteket har rätt till denna kontroll. En
annan informant svarar på samma fråga att besökarna får finna sig i att de är i en
offentlig lokal när de söker, på samma sätt som med uppslagsböcker. I det senare fallet
sitter internetanvändaren med datorn placerad så att personalen kan ha insyn i vad som
söks men  sökningarna raderas senare ut. I det första fallet sparar man sökhistoriken för
att vid problem kunna spåra gärningsmannen. Biblioteken ser på integritetsfrågan på
olika sätt och löser därmed också frågan något olika. De som sparar sökhistoriken för att
vid behov kunna gå in i den tillämpar strängare kontroll vid internetsökningar än vid
andra medialån. Integritetsskyddet i  internetsammanhang gäller även frågan om
biblioteken skall eller får begära användaridentitet, och det råder viss osäkerhet om vad
som är lagligt både när det gäller regler och vem som skall ha rätt att spåra användaren.
Det enda bekymret är inte om användarna surfar på sidor som biblioteket eller andra
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besökare ogillar, utan även att bibliotekets datorer ibland kan erbjuda en anonym
brottsplats om identitetskontrollen saknas.

Punkt 4 i DIK:s riktlinjer lyder: ”Bibliotekarien skall verka för tillgång till det samlade
kulturarvet och till information oavsett medium.”

”Oavsett medium” tyder på att riktlinjerna har anpassats till det nya mediet Internet. I
vår undersökning har ingen ifrågasatt Internet som informationskälla. Internet ses som
ett värdefullt tillägg till informationskällorna, men synpunkter har även framkommit om
att det inte är informationssökning som tjänsten huvudsakligen används till på bibliotek,
utan mest till e-post och chatt, ibland för förbipasserande och semesterfirare.

Punkt 5 i DIK:s riktlinjer: ”Bibliotekarien skall vara tydlig i sin professionella roll  och
vidmakthålla och utveckla sin yrkesskicklighet.”

Detta betyder att yrkesutövarna skall vara klara över sina verksamhetsmål, sina
skyldigheter och rättigheter gentemot både användare och uppdragsgivare. De skall
också få utbildning som ger dem möjlighet att utveckla sin professionalitet både vad
gäller det praktiska arbetet och förhållningssätt i olika frågor, till exempel etiska.
Exempel på hur ett av de undersökta biblioteken har uppfattat sin professionella roll vad
gäller Internet är att man ser som bibliotekariers uppgift att vara piloter på Internet, att
stå för öppenhet, service och kvalitet. Att uppfylla den ambitionen innebär bland annat
att ge bibliotekarierna utbildning i internetsökning, att underlätta användarnas internet-
sökningar genom att lägga in favoriter på skärmarna och att ge dem handledning i dessa
sökningar. Tydligheten i den professionella rollen innebär också att bibliotekarierna har
klart för sig vilket förhållningssätt och agerande deras yrkesetik påbjuder i problematis-
ka situationer. Vår undersökning visar i många fall att biblioteken från början har gått in
i internetsatsningen utan tillräckliga förberedelser för att möta de situationer av etiska
ställningstaganden som har uppstått i sammanhanget.

Punkt 6 i DIK:s riktlinjer: ”Bibliotekarier skall visa respekt för andra yrkesgruppers
etiska regler och deras professionella kompetens”.

Vi har tidigare nämnt att man - för att kunna förstå andra yrkesgruppers etiska regler –
själv måste ha en etisk medvetenhet. Även om ingen av biblioteken har associerat till
DIK:s yrkesetiska riktlinjer vad gäller fråga 6, visar svaren på vissa andra frågor på en
etisk medvetenhet: Ett exempel är: ”Min etiska kompass utgörs av min egen person,
mina tidigare erfarenheter och den yrkesetik jag tillägnat mig på min arbetsplats genom
mina arbetskamrater.”

Punkt 7 i DIK:s riktlinjer: ”Bibliotekarien skall på ett opartiskt sätt arbeta för att
förverkliga  verksamhetens mål”.

Det finns inget svar som tyder på att informationsförmedling i form av internetsökning
anses oförenligt med att förverkliga verksamhetens mål. Mediet kan missbrukas men
undersökningen visar att Internet av de flesta svaranden ses som ett användbart
komplement till bibliotekens övriga tjänster.
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De svarande biblioteken kallas här bibliotek A, B, C och D. Vi återger inte dessa
biblioteks exakta svar från den första undersökningen, eftersom de svaren inte finns
samlade biblioteksvis i uppsatsen, utan är där sammanställda nedanför varje fråga. Vi
har dock i jämförelsen granskat bibliotekens svar från hösten 1998 i förhållande till
samma biblioteks svar i början på år 2000.

Vid vårt första frågetillfälle gav informanten på bibliotek A exempel på att sökandet av
pornografiska och extremistiska webbplatser var sådant som de betecknade som
missbruk, men menade att problemet med att användarna tittade på ”mörka sidor” var
marginellt . Vid uppföljningstillfället år 2000 tillkom att datorvanan var väldigt hög
bland många användare. Ju mer kunniga internetanvändarna var, desto större bedömde
biblioteket risken att de kunde ”hacka” in på någon annan dator så att biblioteket kunde
bli ansvarigt för intrång. När vi först frågat om det fanns något behov av förtydligande
av de etiska reglerna svarade biblioteket att något sådant behov ännu inte fanns. Det
främsta  problemet var chattandet och inte surfande till pornografiska eller rasistiska
sidor. När vi ett år senare formulerade frågan annorlunda: ”Anser ni att bibliotekariernas
etiska riktlinjer är tillämpbara på internetsökningar?” svarar informanten på bibliotek A
att personalen visserligen är medvetna om dem, men att riktlinjerna behöver uppdateras
eftersom de skrevs långt innan Internet fanns på biblioteket. Möjligen var informanten
inte medveten om att riktlinjerna uppdaterades 1998, men svaret kan även tyda på att
den nuvarande formuleringen inte upplevs motsvara dagens behov. Bibliotek A hade
inga filter vare sig 1999 eller dryga året senare, men dock ett skyddsprogram som heter
Enforcer. År 2000 motiveras beslutet att ej ha filtreringsprogram med att det är mycket
opraktiskt och att det blir ett heltidsjobb att lägga in nya adresser och servrar, och med
att filtreringsprogrammen är ganska trubbiga.

Bibliotek B anser att missbruket av Internet hos dem består av för mycket chatt, man har
haft behov av att förtydliga reglerna för internetanvändningen och har en programvara
som skyddar hårddisken. Inget filter fanns installerat 1999 och ej heller år 2000. År
1999 svarar biblioteket ja på frågan om det funnits behov av att förtydliga bibliotekets
allmänna etiska regler. År 2000 svarar informanten att denne inte känner till innehållet i
DIK:s yrkesetiska riktlinjer närmare men vet att de finns. Personalen följer inte
diskussioner om etikfrågor på högre nivå men de räknar med att bli kontaktade från till
exempel länsbiblioteket om något nytt skall gälla. Medvetenheten om DIKS:s yrkes-
etiska riktlinjer är diffus men biblioteket hade redan vid första undersökningstillfället
tydliga regler vid varje internetdator. Vid det andra undersökningstillfället ser vi att
förhållningssättet är detsamma men de praktiska lösningarna har blivit tydligare. Man
har sökt sig fram till lösningar som man tycker fungerar.

Bibliotek C angav 1999 att de ur biblioteksperspektiv betecknade som missbruk att
spela spel, chatta och sända tonvis med hotmail eller vykort. De ansåg att maskiner,
uppställda till allmänhetens förfogande för skattepengar, skulle vara till för att söka
information, men att missbruk hade förekommit hos dem. Bibliotekarierna hade också
utarbetat policydokument i samarbete med bibliotekschefen. Dokumentet hade
reviderats hela tiden i linje med vad som beslutats i kulturnämnden om principer för



70

publik internetanvändning på biblioteket. Man hade också använt sig av filter. När vi ett
år senare  frågade om  biblioteken skall tillåta ocensurerad sökning på Internet var
förhållningssättet oförändrat. Bland annat svarade man att biblioteket har ett ansvar för
det publika rummet och förhåller sig kritiskt även till allt annat material som läggs fram
där. Efter samma princip vägrar man att förhålla sig helt okritiskt och acceptera allt på
nätet, varför man spärrar bibliotekets maskiner från de sajter som man anser klart
olämpliga. Biblioteket har en tydligt kontrollerande inställning till det publika an-
vändandet av Internet och har inte ändrat sitt förhållningsätt sedan den första undersök-
ningen gjordes. Bibliotekspersonalen  arbetar efter politiska beslut vilket ger ett säkrare
förhållningssätt.

Bibliotek D betecknar de av oss nämnda exemplen i enkätfråga 4 från1999 (porr,
rasism, knarkhandel) som missbruk och menar att det ”givetvis” förekommer sådant
missbruk på deras bibliotek. De upplever inte detta missbruk som ett etiskt problem men
däremot att det går emot internetpolicyn, att Internet skall användas för informations-
sökning och kunskapsinhämtning på deras bibliotek. Vid varje internetmaskin finns
regler som tar upp förbjudna användningar. Biblioteket använde ett filter som de vid
första frågetillfället ansåg effektivt blockera det de ville blockera. Vid uppföljnings-
undersökningen ett år senare svarar informanten på bibliotek D på frågan om
biblioteken skall tillåta ocensurerad sökning på Internet, att det inte finns effektiva
sorteringsprogram, vilket gör ocensurerad sökning ofrånkomlig. Informanten tror inte
heller längre på att förbud har någon effekt. Det är osäkert hur svaret skall tolkas. Den
tolkning som ligger närmast till hands är att man haft ett filter och slopat detta för att det
inte varit effektivt,  och sedan inte ser någon annan möjlighet än att låta internet-
användarna söka ”ocensurerat”. Biblioteket har fortfarande skrivna regler vid varje
internetdator år 2000.

Sammanfattningsvis ser vi inga stora skillnader mellan den första och andra under-
sökningen hos dessa fyra bibliotek, men allas svar tyder dock på att erfarenheten har
ökat och vissa förändringar har skett både i förhållningssätt och praktiska lösningar. På
bibliotek D noterar vi att biblioteket vid första undersökningen sade sig ha ett effektivt
filter, medan det senare konstaterar att effektiva sorteringsmetoder inte existerar. Det
sistnämnda stämmer med det vi i litteraturen erfarit om tekniska filter. Bibliotekets svar
visar att inställningen har ändrats från att först ha valt och trott på filter, till att inte tro
på effekten av förbud.  Bibliotek A har funnit att kontrollmetoder är krångliga och
tidskrävande, men konstaterar att moderniserade yrkesetiska riktlinjer skulle behövas.
Bibliotek B visar exempel på att erfarenheten har resulterat i större bestämdhet i
kontrollen av internetanvändningen. Deras kontroll består främst i att personalen håller
efter användarna. Bibliotek C företräder ett bestämt förhållningssätt för kontroll både i
den första och den andra undersökningen, och gör det i kraft av policydokument som
utarbetats av personalen i linje med beslut från högre ort, nämligen kulturnämnden.
Biblioteken C och D representerar i det här urvalet två skilda modeller i sitt internet-
etiska förhållningssätt. Medan D genom sin erfarenhet har kommit fram till att
begränsningar är otidsenligt och i praktiken omöjliga att genomföra, har bibliotek C
fortsatt på sin kontrollerande linjer och utvecklat den vidare.
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Enkätundersökningen visar att biblioteken har vidtagit följande åtgärder i syfte att på
något sätt kontrollera internetanvändningen: krav på tidsbokning (begränsad tid och
frekvens), identitetskontroll, lämplig placering av internetdatorerna, åldersgräns, avgift,
begränsat antal användare vid varje dator, regler vid datorerna, ståplatser vid vissa
datorer, kontroll av sökhistorik, avstängning av användare samt installering av filter.

.RQWUROO�PHG�KMlOS�DY�ERNQLQJ
Bokning gäller hos majoriteten bibliotek. När man kan boka, för hur lång tid och hur
ofta, varierar från bibliotek till bibliotek. Det ät vanligt att vissa datorer måste bokas
medan man har andra datorer för kortare informationssökning dit man kan köa. 23
bibliotek tog upp tidsbegränsningen som en praktisk åtgärd för kontroll av internet-
användningen. Den tillåtna tiden för bokning av en internetdator varierar mellan en halv
timme och två timmar. Tio av biblioteken  angav en halv timme och elva bibliotek 1
timme som tillåten tid, endast ett bibliotek tillät två timmars sökning. Hur ofta man får
beställa tid varierar också mellan 1 –2 gånger per dag. Denna begränsning avser att
förhindra att samma person belägrar datorn. Svaren visar också att det förekommer
begränsningar för antalet användare vid datorerna. I de svar vi fått tillåts högst två
personer vid en och samma dator samtidigt. Detta för att förhindra att det flockas stora
grupper runt maskinerna, vilket kan störa andra besökare. För användaren kan
bokningssystemet innebära en fördel genom att denne då slipper stå i kö till datorerna
och därmed kan planera sin tid bättre. Bokning ger även större rättvisa genom att flera
personer får tillgång till datorerna, än om den som råkar komma först och kan avsätta
mest tid skulle ha förtur. Bokningssystemet är i första hand till för att upprätthålla
ordningen kring datorerna och för den rättvisa fördelningen av resursen. För bibliotekets
del ger bokningssystemet ingen kontroll i ett längre perspektiv om inte användarna
identifieras och sökhistoriken registreras.

.RQWUROO�PHG�KMlOS�DY�LGHQWLILHULQJ
Fyra bibliotek nämner att man måste visa upp sitt lånekort för att få boka tid på Internet.
Skrivs sedan lånekortnumret upp så kan man identifiera personen ifråga. Ett bibliotek
nämner att de kräver namn och telefonnummer vid bokningen. Ett bibliotek uppger att
de upprättar ett kontrakt med låntagaren som ger denne en egen inloggning. I kontraktet
lovar låntagaren att inte missbruka systemet. Som vi nämnt tidigare i uppsatsen har
folkbibliotek som är Sunet-anslutna vissa regler att följa. En av reglerna handlar om
användarnas identitet och ålägger organisationer som använder Sunet via publika
datorer att tillse att det finns system för identifiering av användarna.

.RQWUROO��LFNH�NRQWUROO�PHG�KMlOS�DY�GDWRUHUQDV�SODFHULQJ
För att uppnå viss social kontroll, eller för att undvika sådan, har man placerat datorerna
på olika sätt. Den vanligaste lösningen är att placera datorerna nära informationsdisken
så att personalen ser skärmarna. 22 bibliotek nämnde detta förfaringssätt som kontroll-
metod. Ett bibliotek har datorerna placerade i grupper om 4-8 stycken för att få en
inbördes social kontroll. Det finns också ett fåtal bibliotek som placerat datorer i
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enskilda rum, vilket ger integritet vid sökningarna, men ingen social kontroll av
användningen.

.RQWUROO�PHG�KMlOS�DY�nOGHUVJUlQV
Att sätta åldersgränser är vanligt förekommande och gränserna kan ändras efter behov.
Ett bibliotek svarar att det ofta bildas grupperingar när yngre använder Internet, varför
de har ändrat sin åldersgräns några gånger. Vid frågetillfället låg åldersgränsen för att få
använda datorerna vid 17 år på detta bibliotek. Några bibliotek har separata barndatorer
med en max-åldersgräns och separata vuxendatorer med en minimiåldersgräns.

.RQWUROO�PHG�KMlOS�DY�DYJLIWHU
Tre bibliotek har angett att användningen av Internet är avgiftsbelagd  och ett bibliotek
anger att de planerar att avgiftsbelägga chatt- och mailtjänsten. Ett av dessa biblioteket
menar att biblioteket inte är någon post och att det inte var för att allmänheten skulle  få
chatta och skicka e-post som de skaffade Internet, utan för att ge möjlighet att söka
information. När de hade fri chatt och fri e-post flockades ungdomarna mellan 10-20 år
runt maskinerna och störde de andra besökarna. Flera bibliotek har uppfattat att de
fungerar som en post och telestation där folk kan skicka och läsa e-post samt chatta
gratis.

.RQWUROO�PHG�KMlOS�DY�UHJOHU
Det är vanligt förekommande att reglerna för internetdatorerna sitter synliga vid varje
dator. Många bibliotek erfar att de skrivna reglerna ofta respekteras eller att de är ett
stöd i styrningen av internetanvändningen. Ett bibliotek fick problem med  mycket
högljudda ungdomar som importerade programvaror på en dator som var avsedd för
hörselskadade. Ungdomarna fick otaliga tillsägelser som inte respekterades. När väl en
tryckt lapp med reglerna sattes upp vid datorn respekterades den mycket bättre än de
muntliga tillsägelserna.

.RQWUROO�PHG�KMlOS�DY�REHNYlP�V|NVWlOOQLQJ
Ett tillämpat sätt att begränsa internetanvändningen är att ha ståplatser i stället för
sittplatser, vilket ett av biblioteken planerar att införa för att eliminera långtids-
användningen av hotmail.

.RQWUROO�DY�V|NKLVWRULN
Några bibliotek nämner att de går igenom sökhistoriken dagligen. Ett bibliotek har just
genom denna kontroll kommit på användare med att förstöra datorer och därmed stängt
av vederbörande från internetanvändningen för lång tid.

.RQWUROO�PHG�KMlOS�DY�DYVWlQJQLQJ
Flera bibliotek i vår undersökning har nämnt att de stängt av användare som inte följer
reglerna, och anger denna konsekvens i sina regler. Avstängningstiden har enligt svaren
varierat från ”en kortare tid” upp till ett år.

.RQWUROO�PHG�KMlOS�DY�ILOWUHULQJVSURJUDP
De flesta av våra tillfrågade bibliotek använde inte filter vid frågetillfället 1999, men
många efterlyste ett fungerande filter. Svaren tyder på att de bibliotek som använt filter
är antingen nöjda, endast delvis nöjda eller helt missnöjda med de filter de valt. Den
uppföljande undersökningen tyder på att man snarare ändrar inställning från nöjd till
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missnöjd när erfarenheten ökar. Många anger att de använder stopprogram för att låsa
vissa funktioner.

I både de skriftliga enkätsvaren och telefonintervjuerna har framgått att biblioteks-
personalen oftast är av den uppfattningen att de åtgärder de har vidtagit är korrekta och
lagenliga. De flesta har provat sig fram till en hållning och åtgärder som de tycker
fungerar, eller är på väg mot bättre fungerande lösningar. I något fall har personalen
antytt att de är osäkra på om deras åtgärder är lagenliga. Att få säkerhet i sådana frågor
har varit svårt eftersom även experter på området har gett osäkra svar.
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Styrdokument för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) förordar att skolan ger
eleverna färdigheter att orientera sig i ett stort informationsflöde. Samma dokument tar
upp skolans ansvar att fostra eleverna i de värden som vårt samhällsliv vilar på:
människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika
värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta.163

Dessa principer uttrycker den etiksyn som skolan skall stå för. Lpo 94 talar om att ge de
unga en etisk kompass och en moralisk kompetens med förmåga att göra medvetna
etiska ställningstaganden. Det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för
det personliga handlandet ses som viktiga diskussionsämnen i lärandet inom olika
ämnen. Även om skolans styrdokument av förklarliga skäl inte tar upp internetsökningar
och internetetik, är det dessa etiska riktlinjer som kan appliceras på mediet och dess
användning i skolan och som således kan sägas uttrycka skolans internetetiska
förhållningssätt.

Skolan har på samma sätt som biblioteken fått erfara att internetsökningar har försatt
institutionen i en ny situation där styrningen av informationssökning inte längre sker på
samma vilkor som tidigare. I och med att eleverna har fått tillgång till internet-
uppkopplade datorer kan skolan inte längre välja informationskällornas art och kvalitet
åt eleverna i samma utsträckning som tidigare. Av Maria Bergmans avhandling 9DG�J|U
GH�L�NODVVUXPPHW" framgår att eleverna ändå upplever kontrollen i klassrumsmiljön
hårdare än på skolbiblioteket, varför de hellre väljer det senare stället för sin internet-
användning.164 Regelverk ger inte alltid den önskade effekten att de efterföljs, utan kan
till och med ha motsatt effekt. Skolvärlden har uppmärksammat att eleverna kan
använda skolans Interuppkopplingar till en mängd annat än den utökning av läromedel
som var tänkt, och att denna användning kan strida mot styrdokumentens etiksyn. Vi har
inte kontaktat skolor för att undersöka hur de har valt att hantera frågor om elevernas
informationsfrihet vid skolans datorer, men debattörer som engagerat sig i frågan ser
inte stränga och detaljerade regler som någon bra lösning för att styra elevernas
informationssökning. Av den litteratur vi läst om skolans internetetiska diskussioner och
förhållningssätt, drar vi slutsatsen att frågan upplevs som aktuell och nödvändig att
uppmärksammas. Bilden som framträder visar att det å ena sidan råder stor oro för vilka
influenser barn och ungdomar kan utsättas för, å andra sidan finns ett förtroende för att
det är möjligt att fostra de unga till ett kritiskt och etiskt förhållningssätt, att installera
”etiska filter” i eleverna och lära dem att hantera friheten. Den situation som har
uppstått där behovet av teknisk eller social kontroll diskuteras och i vissa fall sätts i
verket, beskrivs av samtliga aktörer som icke-önskvärd, men meningarna om det rätta
förhållningssättet går isär. Som en positiv effekt av frågeställningarna ses det faktum att
etikfrågorna nu måste lyftas fram och tas upp för diskussion, vilket i sin tur kan
förväntas leda till en större kompetens hos både lärare och elever att lösa problem-
situationer. Det krävs ett långsiktigt arbete i internetetiska frågor för skolans del på
samma sätt som för folkbibliotekens del.

                                                          
163  Information om 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet Lpo 94, s. 14
164  Bergman, M., Vad gör de i klassrummen?, ITiden 1999:1, s. 4-5
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För att anknyta till slutsatserna från hearingen *RG�HWLN�Sn�QlWHW ser vi beröringspunkter
mellan slutsatserna 2 (Trivialisera inte), 5 (Individualiserat ansvar) och 6 (Etiken kan
utgöra kittet) och skolans etikdiskussioner. Slutsats 2 har som underrubrik Enbart ett
Netikett-fokus riskerar att trivialisera hela etikdebatten. Denna slutsats avser att skilja
mellan det som är brist på etikett i datakommunikation och det som verkligen är
allvarligt ur etisk synpunkt, till exempel människors lidande.165 Skolans uppdrag att
fostra eleverna att leva sig in i och förstå andra människors situation, samt i att ta
avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling bör få
konsekvenser för vad som tillåts vid skolans datorer. Slutsats 5 tar upp att det etiska
ansvaret alltmer vilar på den enskilda människan. I denna slutsats framhålls, i likhet
med tidigare refererade anföranden, att det finns akuta utvecklingsbehov inom etik
bland annat i skolan och att nätanvändningen är en komplex fråga som är viktig för
skolan att ta sig an. Människorna måste utbildas i att ta sitt ansvar för sin egen
informationsfiltrering, eftersom  sådan filtrering som görs av andra, vare sig den är
teknisk eller social, är otillräcklig.166 I slutsats 6 konstateras att det finns flera olika
etiska normer för olika grupper men att det ändå i större delen av världen finns en
gemensam värderingsgrund som även bör kunna gälla på nätet. Informationssamhället
behöver en värdegemenskap som bygger på en gemensam människosyn, där det högsta
värdet är människovärdet och där alla andra värden ställs under det.167 I Lpo 94 anges
som mål att skolan skall sträva mot att varje elev respekterar andra människors
egenvärde och tar avstånd från att människor utsätts för förtryck eller kränkande
behandling.168  Enligt slutsatsskrivarens sätt att se finns det redan en gemensam, närapå
global värderingsgrund som skulle kunna bilda avstamp för en värdegemenskap och en
gemensam människosyn, som i sin tur skulle kunna borga för ”en människovärdig
tillvaro på nätet”. Skrivaren medger dock att etikdiskussionen ofta är alltför passiv  och
att frågan globalt sett inte är så enkel.169 Globala problem kräver givetvis globala
visioner. Att uppnå en sådan gemensam värderingsgrund som slutsatsskrivaren avser,
förutsätter ett mycket långsiktigt internationellt arbete.

Vår undersökning om folkbiblioteken visar att skolungdomar är en grupp
internetanvändare som syns och hörs även på biblioteken. I de fall biblioteken vill
kontrollera sina internetanvändare drar vi slutsatsen att ett gemensamt förhållningssätt i
internetetiska frågor mellan skola och bibliotek skulle underlätta arbetet för styrning. I
de fall biblioteken inte önskar kontroll kan biblioteket erbjuda skolans elever bredare
möjligheter till informationssökning, men eventuellt också dra till sig element som inte
upplevs som önskvärda.

                                                          
165  Slutsatser från hearingen God etik på nätet 1998: slutsats 2, http://www.sjunet.org/sjunet/
166  Ibid.: slutsats 5,  http://www.sjunet.org/sjunet/
167  Ibid.: slutsats 6,  http://www.sjunet.org/sjunet/
168  Information om 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet Lpo 94, s. 20
169  Slutsatser från hearingen God etik på nätet 1998: slutsats 6, http://www.sjunet.org/sjunet/
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Som en samhällelig institution med en strävan att verka för folkbildning och demokrati
har många folkbibliotek valt att tillhandahålla internetuppkopplingar för sina användare.
Genom att granska debatten kring IT och Internet på bibliotek i kronologisk ordning,
har vi kunnat se en växande medvetenhet om etiska frågor och aspekter som kan uppstå
kring allmänhetens internetanvändning på folkbiblioteken. Internetanvändningen har
ställt både stat, institutioner och privatpersoner inför problem och betänkligheter som
kräver ställningstaganden av olika anledningar. Debatten i de länder vi har lyft fram
handlar i stort om en växande medvetenhet om behovet av etiska regler för biblioteks-
personal, frågan om biblioteken bör kontrollera biblioteksbrukarnas informations-
sökning, en insikt om svårigheten att göra det om man så önskar, samt frågan om det
innebär en inskränkning av informationsfriheten att göra så.

Svenska folkbibliotek skall enligt DIK:s yrkesetiska riktlinjer och många biblioteks
egna målbeskrivningar ha ambitionen att erbjuda tjänster och information av god
kvalitet. Utbudet på Internet motsvarar inte alltid de kraven, utan bristen på överens-
stämmelse mellan mål och utbud är en realitet – i olika utsträckning beroende på vem
som tillfrågas. Det kan vara svårt även för en erfaren internetanvändare att ta sig fram
på nätet och hitta relevant information där man också kan förlita sig på källorna.
Biblioteken kan här erbjuda tillförlitliga informationskällor genom att lägga in favoriter
och bereda access till utvalda databaser. Det är också viktigt att bibliotekspersonalen har
fått en gedigen utbildning i sökteknik och information om källorna för att kunna vägleda
användarna. Att erbjuda användarna utbildning i informationssökning är också en viktig
satsning som bibliotekspersonalen kan göra i linje med bibliotekets målsättning att
verka för god informationsförsörjning.

I och med att folkbiblioteken erbjuder möjlighet till internetanvändning har det uppstått
en ny och annorlunda situation i besökarnas informationssökning där det inte längre är
biblioteket som står för urvalet av stoff. Besökarna kan använda bibliotekens internet-
uppkopplade datorer till sökning av material som inte skulle passera bibliotekens egen
kvalitetskontroll och en del av det är rent olagligt. En del bibliotekspersonal har känt sig
tagna på sängen och upplever viss förvirring inför frågan hur situationen skall hanteras,
andra har försökt tillämpa sina gamla bedömningskriterier i den nya situationen, några
har inte tagit ställning och ytterligare några har ansett att det inte är bibliotekets sak att
ha synpunkter på vad besökarna använder Internet till. Vi har även mött biblioteks-
personal som vid tiden när vi påbörjade vårt arbete inte hade en aning om att Internet
ger tillgång till material som kan vara kontroversiellt till sitt innehåll. För personer som
arbetar med datorerna i sin omedelbara närhet och som reagerar negativt på att
besökarna tar fram olaglig eller - i deras tycke - olämplig information har situationen
känts otillfredsställande och behovet av att agera akut. Andra anser att det skulle vara
lika befängt att försöka kontrollera biblioteksbesökarnas internetsökning som att
bestämma vad en person får säga i en offentlig telefon.

Internetetik på bibliotek har varit aktuellt från det att biblioteken började göra det
möjligt för allmänheten att göra informationssökningar på nätet. Frågan är hur
biblioteken skall förhålla sig till vad som tas fram via sökningen. Allt från sunt förnuft
och folkvett till principer definierade av kommunens kulturförvaltning har angetts som
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vägledare för bibliotekspersonalens ställningstaganden och agerande i det praktiska
biblioteksarbetet. Eftersom vi inte har kunnat finna några andra definierade yrkesetiska
riktlinjer eller anvisningar som skulle vara tänkta för hela yrkeskåren än de av DIK-
förbundet antagna, utgick vi från att dessa var allmänt kända bland bibliotekarier.
Antagandet visade sig vara felaktigt och det som i praktiken gäller är i stället lokala
beskrivningar som i varierande grad tar upp etikrelaterade frågor. Som vi tidigare nämnt
är det en grundförutsättning för etiskt korrekt handlande att vi känner till vilka etiska
normer som gäller inom den yrkeskår vi representerar. Många yrkeskårer har i dag sina
internationellt erkända etiska regler och ännu fler har börjat arbeta med att ta fram en
samlande etisk kod som kan skapa klarhet i hur man som enskild yrkesutövare hanterar
känsliga situationer, men som också bidrar till en kollektiv yrkesstolthet och en ökad
professionalism och kvalitetsmedvetenhet hos de anställda. Det är inte bara viktigt att
äga en sådan kod som uttrycker yrkets interna värden, utan också att yrkets utövare har
god kännedom om dess innehåll och vet hur den skall tillämpas i problematiska
valsituationer.

Yrkesetikens syfte är att hos yrkeskåren utveckla ett professionellt ansvar. I praktiska
problemsituationer krävs det i allmänhet, förutom kännedom om yrkets interna värden,
även ett personligt genomtänkt ställningstagande. I de undersökta biblioteken tolkar vi
att de personliga värderingarna, tillsammans med den lokala traditionen eller styr-
dokumenten är det som avgör hur man har hanterar internetfrågorna. Genom tradition
och en praktisk yrkesetik som man tillägnat sig i sin yrkesutövning har man en etisk kod
som man handlar efter. Det finns exempel på etiska riktlinjer för datapersonal som berör
begrepp som integritet och värdighet tillsammans med allmän rättsuppfattning,
kännedom om lagar och förordningar, samt ansvar i yrkesrollen för att datatekniken inte
missbrukas. Dessa områden är aktuella även för bibliotekarier och vi anser att liknande
områden är angelägna att tas upp för diskussion på en central nivå. När användarna
själva styr sin informationssökning och det sökta inte stämmer överens med biblioteks-
personalens uppfattning om etisk korrekthet eller laglighet, har personalen inte alltid
kunskap om vad de skall, kan eller får göra. Förhållningsprinciperna varierar från full
frihet till varierande grad av kontroll. Några av de undersökta biblioteken har dock
utformat egna policydokument. Dessa dokument är helt olika beroende på vilket
ställningstagande just den personalen vid det specifika biblioteket har gjort. På somliga
bibliotek loggar man till exempel in sig med alla sina personuppgifter vid internet-
sökningar. På andra krävs att man själv skriver in sitt namn på en bokningslista eller
ingen identitetsangivelse alls för att få använda internetdatorerna. Även i övrigt varierar
principerna för vad man tillåter och hur man hanterar ordningsfrågorna. Alla varianter,
från det att bibliotekspersonalen inte ägnar frågorna någon tanke alls, till det att man
styr användarna genom tillsägelser och – som en yttersta åtgärd – genom att utestänga
dem från biblioteket på bestämd tid som kan vara upp till ett år. Det saknas alltså ett
gemensamt enhetligt och klart ställningstagande i frågorna rörande internetetik för
svenska folkbibliotek. De bibliotek som har utarbetat policydokument har i de flesta fall
inte nämnt att de haft stöd i någon central handling för bibliotekarier, med undantag av
ett bibliotek som stödjer sitt ställningstagande på att man har etiska regler för övrig
litteratur och medier, och ett annat som i den uppföljande undersökningen anger att de
hela tiden arbetat enligt principer fastställda av kulturnämnden och som reviderat sina
dokument fortlöpande. Enkätsvaren visar också att det är mycket ovanligt att en
diskussion om internetrelaterade problem förts på politisk nivå i kommunerna.
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Efter att vi färdigställt kommentarerna till vår undersökning har BiS publicerat en
artikel skriven av Susanna Broms, jurist på Kungliga Biblioteket, där hon redogör för ett
JO-utlåtande som fastslår att allmänna bibliotek har rätt att ställa upp regler för
användandet av sina datorer, och att de därmed även har rätt att vidta åtgärder för att
kontrollera att reglerna följs. Följaktligen har biblioteken också rätt att kräva
legitimering av internetanvändarna, antingen genom identitetskort eller genom särskild
inloggning. Utlåtandet fastställer även att biblioteken har rätt att i efterhand kontrollera
internetanvändarnas sökhistorik. Under förutsättning att det finns bestämda regler om
användningen kan biblioteket stänga av användaren om denne brutit mot reglerna.170

Vi ser det som otillfredsställande att folkbiblioteken saknar ett  gemensamt
förhållningssätt i de internetetiska frågorna och efterlyser ett förhållningssätt baserat på
bred diskussion och medvetenhet om de etiska frågeställningarna kring allmänhetens
internetanvändning. Ett medvetet arbete av alla aktörer som på ett eller annat sätt har
med Internet att göra  för att utveckla en gemensam internetetik kan öka förtroendet för
mediet och dess användning. Det finns ingen lång tradition att falla tillbaka på och det
krävs därför mycket engagemang för att komma fram till tydligare strukturer. Vi ser
framför allt de satsningar och initiativ som gjorts på EU-nivå som intressanta även för
folkbibliotekens del. Europakommissionens handlingsplan har som mål att främja en
säkrare användning av Internet och att på europeisk nivå verka för en gynnsam
utveckling av branschen. Handlingsplanen håller på att genomföras under en period av
fyra år (1999-2002), och eftersom den baseras på frivillig självreglering av Internet, är
det viktigt att alla aktörer arbetar aktivt och medvetet för att i ett längre perspektiv nå en
globalt godtagbar standard.

Demokratiprincipen och principen om yttrande- och informationsfriheten är de starkaste
argumenten för att inte begränsa friheten på Internet. Tanken om censur är i grunden
främmande och skrämmande. Samtidigt är tanken om människovärdets okränkbarhet en
bärande princip och det är frågan om dessa principers förenlighet med varandra som är
föremål för ifrågasättande och diskussion. Förbehåll som inskränker yttrandefriheten
finns redan i lagar och förordningar och skall respekteras, men sådana varierar världen
över. Respekten för den mänskliga värdigheten, vilket är det uttryck som används i
Europakommissionens rekommendation för självregelring inom internetanvändningen,
och principerna som finns uttryckta i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna
ses som de absolut högsta värdena att värna om. Principerna är inte nya men kunskapen
om dem och deras innebörd samt att de gäller lika väl på Internet som i det övriga
samhället behöver medvetandegöras. Att kontrollen av efterlevnaden är svår - eller
ibland till och med omöjlig - förvandlar inte det oetiska till etiskt och mildrar inte den
utsattes situation. Den absoluta gränsdragningen mellan etiskt och oetiskt innehåll är
och kommer alltid att vara svår, eftersom människor med skilda bakgrunder har olika
uppfattningar, men det betyder inte att någon gränsdragning inte skall göras. En globalt
gångbar, lagenlig etisk kod som sätter den mänskliga värdigheten högst inom alla
kulturkretsar och religioner, har av Europakommissionens angetts som ett mål att sträva
efter  för att utveckla Internet till ett mer förtroendeingivande medium för alla.171 Vi ser
de satsningar och initiativ som har gjorts på EU-nivå som särskilt intressanta i ett längre

                                                          
170  Broms, S., JO fastställer: biblioteken bestämmer vad som får sökas, Bibliotek i samhälle, 2001:3,
       s. 14-15
171  EUR-Lex: Gemenskapens gällande lagstiftning, Uppförandekoder, s. 7-9,
       http://europa.eu.int/eur-lex/sv/lif/dat/1998/sv_398X05600.html
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perspektiv, och intressanta även ur ett biblioteksperspektiv. Arbetet för att skapa
filtreringssystem och klassificeringssystem som skulle betjäna olika intressenter anser vi
vara intressant för folkbiblioteken om man med hjälp av dessa system kan få bort de
delar av Internet som biblioteken inte anser motsvara deras verksamhetsmål. Att få till
stånd ett klassificeringssystem som gör det lättare att identifiera innehåll och tjänster av
hög kvalitet skulle många aktörer, till exempel skolor och bibliotek vara betjänta av.
Europakommissionen anmodar i sin handlingsplan läroanstalter och offentliga platser
att arbeta för att tillhandahålla sådana system. Kommissionen uppmanar även berörda
branscher i medlemsstaterna att samarbeta för att utarbeta uppförandekoder för skydd av
minderåriga och den mänskliga värdigheten.172 Att utveckla de positiva åtgärderna är
viktigt, som till exempel att underlätta bredare tillgång till informationstjänster av hög
kvalitet och samtidigt undvika skadligt innehåll. Som förmedlare av internettjänsten till
allmänheten kan folkbiblioteken räkna sig till de instanser som omfattas av
kommissionens rekommendationer. Om rekommendationerna följs och utvecklingen
leder till att det görs gemensamma satsningar för att bekämpa det illegala innehållet på
Internet, för att utveckla bättre filtreringssystem och klassificeringssystem samt
kvalitetsmärkningssystem, borde biblioteken kunna dra nytta av en sådan utveckling.
Att aktivt delta i ett sådant utvecklingsarbete och att få ta del av de förbättrade systemen
skulle underlätta bibliotekens uppgift som förmedlare av information och tjänster av
hög kvalitet. Bibliotekspersonalens skulle komma ifrån att formulera regler med
varierande stränghetsnivåer, och ifrån att vidta straffåtgärder som juridisk sett är
diskutabla. Genom att utveckla och genomföra kommissionens rekommendationer
skulle allmänhetens förtroende för  verksamheten kunna öka och arbetssituationen för
personalen bli positivare.

I takt med den växande friheten och vidgade möjligheter till informationssökning via
Internet ökar även ansvaret för både individer och representanter för olika yrkeskårer,
och i ett sådant läge får en klart definierad yrkesetik en allt centralare roll. För folk-
bibliotekspersonal innebär bibliotekens internetsatsning en ytterligare aktualisering av
yrkesetiska definitioner att stödja sig mot i problematiska valsituationer. Av den
anledningen är yrkesetiken och den moraliska medvetenheten områden att fästa ökad
uppmärksamhet vid. Vi ser det som viktigt för folkbiblioteken att följa etikdebatten och
i möjligaste mån delta både i diskussioner och i arbete för att utveckla ett enhetligt och
förtroendeskapande förhållningssätt i internetetiska frågor.

                                                          
172  Ibid., s. 4
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Syftet med denna uppsats har varit att lyfta fram debatten om internetetik som förts
inom i huvudsak svenska bibliotekstidskrifter, att undersöka hur representanter för
svenska folkbibliotek förhåller sig till internetetiska frågor samt att granska vilket
internetetiskt förhållningssätt som uttrycks i styrdokument för den svenska grundskolan
i den senaste läroplanen (Lpo 94). Utgångspunkten till arbetet kom att bli den frustration
som uttrycktes av några folkbiblioteksanställda inför den situation de befann sig i efter
en kortare tids erfarenhet av biblioteksbesökarnas internetanvändning. Biblioteks-
personalen fann att internetanvändningen inte enbart innebar en möjlighet till avsevärt
bredare informationsutbud i positiv bemärkelse utan även i vad som uppfattades som i
negativ bemärkelse. Material som uppfattas strida mot principerna i bibliotekens
verksamhetsmål har vållat bekymmer och det har rått ovisshet om hur biblioteken skall
förhålla sig i situationer där besökare har ansetts på ett eller annat sätt  missbruka
informationen på Internet, till exempel genom att söka sådant material som till sitt
innehåll strider mot bibliotekets etiska principer eller genom att använda bibliotekets
datorer som gratis e-post- och chattstationer och till att genomföra olagliga handlingar.

Vi har följt och redogjort för diskussionerna om ämnet under senare hälften av 1990-
talet i de svenska bibliotekstidskrifter som engagerat sig i frågorna, nämligen Bibliotek i
Samhälle (BiS) och Biblioteksbladet (BBL) samt tagit några exempel ur den amerikans-
ka debatten. Vi har även refererat till några svenska författares och debattörers tankar
om internetetik i böcker  och skrifter som kommit ut efter hand under tiden vi har
arbetat med uppsatsen. För att få kunskap om hur våra folkbibliotek resonerat och
handlat när det gäller internetetiska frågor har vi gjort en enkätundersökning med 42
bibliotek och senare en kompletterande undersökning med fyra av dessa bibliotek. Då vi
erfarit att skolungdomar utgör en betydande del av många folkbiblioteks besökare har vi
sett det som intressant och relevant att granska principerna för grundskolans värde-
förmedling i den senaste läroplanen (Lpo 94) samt bekanta oss med några andra texter
som berör skolans erfarenheter och förhållningssätt till internetetik.

Som teoretisk utgångspunkt har vi valt DIK:s yrkesetiska riktlinjer för bibliotekarier,
formulerade 1992 och reviderade 1998,  samt slutsatser från hearingen *RG�HWLN�Sn�QlWHW
som arrangerades av  IT-kommissionen 1998. De yrkesetiska riktlinjerna för biblioteka-
rier nämner ingenting om Internet och särskiljer således inte mediet från andra medier.
Hearingen *RG�HWLN Sn�QlWHW har sitt ursprung i behovet att behandla internetetiska
frågor specifikt, men nämner i sin tur ingenting om bibliotek eftersom materialet riktar
sig till alla internetaktörer, oavsett forum. Vi har relaterat de undersökta folk-
bibliotekens förhållningssätt och praktiska lösningar av internetetiska frågor till ovan
nämnda riktlinjer och slutsatser samt skolans internetetiska principer till de slutsatser
från hearingen som varit möjliga.

Den stora frågan som vållar problem för folkbiblioteken är principerna om yttrande- och
informationsfrihet i kombination med den sökta informationen i de fall då denna till
innehåll och kvalitet strider mot vad folkbibliotek traditionellt anser motsvara deras
krav.  Tidigare har bibliotekarierna styrt valet av informationskällor genom att avgöra
vad som köps in. I och med internetuppkopplingarna har utbudet blivit avsevärt större
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och användarna kan själva välja vilken information de önskar söka utan att någon
innehålls- eller kvalitetsgranskning har gjorts av någon kontrollerande instans. Detta har
i vissa fall lett till att användarna hämtar hem anstötligt eller till och med olagligt
material och bibliotekspersonalen har därmed mött en ny situation där de har haft
anledning att betänka hur de skall förhålla sig till den frihet internetsökningar erbjuder.
Förutom ideologiska frågor har även den ekonomiska frågan diskuterats, som till
exempel att datorerna – som betalas av allmänna medel – används för kommunikation
via e-post och chatt och alltså inte enbart för informationssökning. I ovan beskrivna
sammanhang blir yrkesetiska frågor aktuella i nya perspektiv och vi har därför sökt
beskriva yrkesetiska principer som vi finner möjliga att applicera på internetrelaterade
frågor som bibliotekspersonal ställs inför i den praktiska yrkesutövningen. Vi har även
behandlat begreppen yttrandefrihet  och informationsfrihet och sökt relatera dem till de
möjligheter och potentiella faror som friheten på Internet erbjuder sina användare.

Av den undersökning vi gjort på folkbiblioteken har vi dragit slutsatsen att
bibliotekspersonalen besitter en etisk kod som de har tillägnat sig genom både sin
livserfarenhet och genom erfarenhet i sin yrkesutövning och som styr deras
ställningstaganden i internetetiska frågor utan att principerna har utformats specifikt
med tanke på internetanvändningen. Denna etiska kod varierar från person till person
beroende på dennes bakgrund. Några bibliotek har stöd i policydokument som har
utarbetats på arbetsplatsen och som relaterar direkt till internetanvändningen, men i
många fall anser bibliotekspersonalen att gamla urvalsprinciper är gångbara för
internetsökningar vad etiken beträffar. Sammanfattningsvis visar de varierande svaren
från de olika biblioteken att varje enskilt bibliotek har löst uppkomna situationer i
huvudsak efter egna principer eller erfarenheter. Vi finner inget uttalat missnöje hos
folkbibliotekspersonal mot Internet som medium i sig, men däremot ett kritiskt
konstaterande att tjänsten inte alltid blir använd som det var tänkt och ibland en ovisshet
om hur frågorna bör eller får hanteras. Vi tolkar detta som en brist på diskussion och
vägledning i frågorna inom ett gemensamt forum..

Etiska frågor som aktualiseras med anledning av innehållet på Internet har uppmärk-
sammats på flera håll och initiativ har tagits för att kontrollera eller avgränsa utbudet
eller åtkomligheten av sådan information som är olaglig eller kan anses vara skadlig för
individer eller samhälle. Vi har tagit upp några sådana initiativ som genomförs på
Europanivå och internationellt. För folkbibliotekens del finner vi Europarådets initiativ
för att uppnå en självreglering av audiovisuella tjänster och informationstjänster som
intressant. Rådet har givit Europeiska kommissionen i uppdrag att bedöma om det är
önskvärt att inrätta bestämmelser på gemenskapsnivå och internationell nivå. Efter en
kartläggning av problembilden och behovet av åtgärder kom kommissionen med en
rekommendation till medlemsstaterna att vidta åtgärder för att uppnå en självreglering
av olagligt och skadligt material inom tjänsterna. Syftet är att med hjälp av en
handlingsplan som genomförs under perioden 1999 - 2002  samordna olika organ för att
få till stånd effektivt fungerande system i hela Europa. Inom handlingsplanen
presenteras en rad praktiska åtgärder som förväntas underlätta att sortera informationen
på Internet på ett sätt som kan öka förtroendet för mediet och därmed även medverka till
ökad användning av det. Kommissionen uppmanar olika aktörer inom internettjänsten
att formulera effektiva etiska regler för verksamheten och vänder sig då exempelvis till
läroanstalter och offentliga platser med sin anmodan. Vi ser Europakommissionens
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initiativ och arbetssätt som en möjlighet även för biblioteken att delta i diskussioner för
att uppnå enhetlighet i förhållningssätt och åtgärder i Internetetiska frågor.



83

.b//��2&+�/,77(5$785)g57(&.1,1*

2WU\FNWD�NlOORU

Enkät med svar från 42 folkbibliotek, 1999

Kompletterande intervju med folkbiblioteken A, B, C och D:
      Telefonintervjuer med informanter på bibliotek A och B, 2000
      Skriftliga intervjusvar från  informanter på bibliotek C och D, 2000

7U\FNWD�NlOORU�RFK�OLWWHUDWXU

Akinder, Peter, (1994),  IT - från generationsfråga till klassfråga?. - // %LEOLRWHNVEODGHW.
– H 10, s. 304

Alvelid, Eva, (1997), Internet på folkbibliotek = fritt fram för alla?. – // %LEOLRWHN�L
VDPKlOOH. – H 1, s. 26-27

Atlestam, Ingrid, (1999), Det rättvisa biblioteket och informationen eller ska vi
verkligen förmedla all information alltid – ett test i tiden. - //  %LEOLRWHN�L�VDPKlOOH. –
H. 2, s. 6-7

Berggren, Christina & Herdenberg, Anna, (1999), 1lWMXULGLVN�JXLGH���IUnJRU�RFK�VYDU
RP�,QWHUQHW. –  Stockholm : Norstedts juridik

Bergman, Maria, (1999), Vad gör de i klassrummet?. - // ,7LGHQ���HWW�PDJDVLQ�RP�,7�RFK
SHGDJRJLN. – H. 1, s. 4-5

Bibliotekslagen (1996). – Stockholm : Allmänna förl. – (Svensk författningssamling ;
1996:1596)

Borgström, Tobias, (1999), Mellan Freud och filtrering. - //�,7LGHQ��HWW�PDJDVLQ�RP�,7
RFK pedagogik. – H.1, s. 12-13

Borgström, Tobias, (1999), På väg mot en policy – eller inte?. - // ,7LGHQ��HWW�PDJDVLQ
RP�,7�RFK�SHGDJRJLN. – H.1, s. 6-7

Borgström, Tobias, (1999), Skolan behöver frihet – inte tvång. - // ,7LGHQ��HWW�PDJDVLQ
RP�,7�RFK�SHGDJRJLN. – H.1, s. 10-11

Broms, Susanna, (2001), JO fastställer: biblioteken bestämmer vad som får sökas. - //
%LEOLRWHN�L�VDPKlOOH. – H. 3, s. 14-15

Byström, Karin & Larsson, Jaenin, (1997), (WLN�Sn�ELEOLRWHN���HQ�NYDOLWDWLY�VWXGLH�DY�HWW
DQWDO�IRONELEOLRWHNDULHUV�\UNHVHWLVND�WDQNDU�RFK�HUIDUHQKHWHU. – Borås : Högskolan i



84

Borås. – (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Institutionen
Bibliotekshögskolan ; 1997:18)

Collste, Göran, (1993), (WLN�L�GDWDVDPKlOOHW. – Stockholm : Carlssons bokförl.

Collste, Göran, (1996), ,QOHGQLQJ�WLOO�HWLNHQ. – Lund : Studentlitteratur

Colnerud, Gunnel, (1999), Nya frågor – inga svar. - // ,7LGHQ��HWW�PDJDVLQ�RP�,7�RFK
SHGDJRJLN��– H. 1, s. 8-9

Cybersex stoppas på bibliotek. - // 1HULNHV�$OOHKDQGD. - 1997-10-25

De nordiska folkbiblioteken och informationssamhället, (1995). - // %LEOLRWHNVEODGHW. –
H. 6, s. 198-199

Dunér, Bertil, (red.), (1995), )1�RFK�GH�PlQVNOLJD�UlWWLJKHWHUQD. - Stockholm: Juridik
& samhälle

Ethics on the Internet (1996). - // 2QOLQH�	�&'�5RP�5HYLHZ. – Vol 20, Issue 1, Febr.,
s.36-39

Europaparlamentets och rådets beslut nr 276/1999/EG av den 25 januari 1999. - //
(XURSHLVND�JHPHQVNDSHQV�RIILFLHOOD�WLGQLQJ� - 1999-02-06, s. 1-10

Folkbiblioteken som en resurs i kunskaps- och kompetensutvecklingen, (1998) /
Regeringskansliet. – Stockholm : Utbildningsdepartementet. - (Dnr U98/2037/B)

Folkbiblioteksutredningen, (1984), Folkbibliotek i Sverige : betänkande. – Stockholm :
Liber/Allmänna förl. – (Statens offentliga utredningar; 1984:23)

God etik på nätet, (1998) :  rapport 11/98. – Stockholm : Allmänna förl. - (Statens
offentliga utredningar ; 1998:133)

Handlingsplan för att främja en säkrare användning av Internet : Ansökningsomgång för
satsningar för ökade kunskaper, Del III.  - // (XURSHLVND�JHPHQVNDSHQV�RIILFLHOOD
WLGQLQJ. - 2000-04-15, s. 47

Holmberg, Erik & Stjernquist, Nils, (1998), 9nU�I|UIDWWQLQJ. – 11. uppl. – Stockholm :
Norstedts juridik

,QIRUPDWLRQ�RP������nUV�OlURSODQ�I|U�GHW�REOLJDWRULVND�VNROYlVHQGHW���/SR���, (1994). -
Stockholm : Utbildningsdepartementet : Fritze

Internet i BiS (1996). - // %LEOLRWHN�L�VDPKlOOH. – H. 2, s. 5

Internet och biblioteksansvar, (1996). - // %LEOLRWHN�L�VDPKlOOH. – H. 2, s. 10-13

,7�UHODWHUDG�EURWWVOLJKHW (2000). – Stockholm : Brottsförebyggande rådet : Fritze. –
(BRÅ-rapport ; 2000:2)



85

Ja till Internet i skolan (1999). - // ,7LGHQ����HWW�PDJDVLQ�RP�,7�RFK�SHGDJRJLN. – H. 1, s.
14-15

Jonsby, E., & Jonsson, Y., (1995), Vad gör vi med Internet, kamrater! - // %LEOLRWHN�L
VDPKlOOH. - H. 3, s. 30-31

.RQYHQWLRQVVDPOLQJ�L�PlQVNOLJD�UlWWLJKHWHU�RFK�KXPDQLWlU�UlWW / sammanställd av
Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter, (1997). – 1. uppl. -  Stockholm
: Norstedts juridik

Koskinen, Lennart, (1989), (WLNHQV�WHRUL�I|U�SUDNWLNHQ.  // Etikens pris : om etik - moral
- nåd i arbete och affärer / red. C-R. Bråkenhielm. – Stockholm : Verbum

Koskinen, Lennart, (1993), 9DG�lU�UlWW"���KDQGERN�L�HWLN. – Stockholm : Prisma

.UDIWIXOOD�ELEOLRWHN�RFK�PXVHHU���YDG�KDU�KlQW�PHG�VWDWHQV�LQWHUQHWVDWVQLQJ�Sn�ELEOLRWHN
RFK�PXVHHU" (2001). – Stockholm : Statens kulturråd. – (Rapport från Statens kulturråd ;
2001:5)

Larsmo, Ola, (1997), Internet kan inte censureras. - // 9lVWHUYLNVWLGQLQJHQ. - 1997-09-18

Larsson, Ingemar, (1999), I skuggan av Internet. - // %LEOLRWHNVEODGHW� - H. 3, s. 24-25

Lindsay, John, (1997), Policing the Internet?. -  ���)RFXV�RQ�LQWHUQDWLRQDO�	
FRPSDUDWLYH�OLEUDULDQVKLS� - Vol 28 (3) 31 Dec. 1997, s. 143-155

Lundgren, Lena, (1995), Informationskapitalism eller informationsdemokrati. - //
%LEOLRWHN�L�VDPKlOOH� - H. 1, s. 26-27

Lönn, Tottie, (2001), Censur eller proffsurval?. - // %LEOLRWHNVEODGHW� - H. 3, s. 18

Lönn, Tottie, (2001), Ny lag om datafilter på bibliotek i USA. - // %LEOLRWHNVEODGHW� –
H. 2, s. 22

Mason, F., (1996), Ethics and the electronic society : time for a new ethical code?.  //
3URIHVVLRQDO�HWKLFV�LQ�OLEUDULDQVKLS��D�UHDO�OLIH�FDVHERRN. – Jefferson, N. C. : McFarland

Möller, Lennart, (red.), (1991), (WLN�L�YHUNOLJKHWHQ���HQ�VHULH�GHEDWWLQOlJJ� – Uppsala :
Cordia, s. 14

1DWLRQDOHQF\NORSHGLQ, (1991). – Höganäs : Bra Böcker. – Bd 5, s. 627

1DWLRQDOHQF\NORSHGLQ, (1992). – Höganäs : Bra Böcker. – Bd 9, s. 455

Nilsson, Lars-Erik, (1998), Skydda barnen mot Internet. - // 'DWRUQ�L�XWELOGQLQJHQ. –
H. 2, s. 56



86

Nilsson, Lars-Erik, (1998), Så fungerar filter för Internet. - // 'DWRUQ�L�XWELOGQLQJHQ. –
H. 2, s. 56-57

O’Leary, Mick, (1996), Parents empowered in online culture wars. - // 2QOLQH� - Vol. 20,
Issue 5, Sept.-Oct., s. 50-51

Olsson, Anders R., (1996), ,7�RFK�GHW�IULD�RUGHW���P\WHQ�RP�VWRUHEURU. – Stockholm :
Juridik & samhälle

Rask, Stig Roalnd, (1999), Utan filter, tack! Etik i eleverna. - // ,7LGHQ���HWW�PDJDVLQ�RP
,7�RFK�SHGDJRJLN� – H. 1, s.18

Rask, Stig Roland, (2000), 0HG�HOOHU�XWDQ�ILOWHU"���SHUVRQOLJD�IXQGHULQJDU�NULQJ�HWLNHQ�
SHGDJRJLNHQ��NlOONULWLNHQ�RFK�YX[HQUROOHQ�QlU�,QWHUQHW�NRPPHU�WLOO�VNRODQ. – Stockholm
: Stift. För kunskaps- och kompetensutveckling. – (KK-stiftelsens skriftserie : 1999:5)

Regeringens proposition 1995/96 : åtgärder för att bredda och utveckla användningen av
informationsteknik. – Stockholm. – (Regeringens proposition ; 1995/96:125)

Ristarp, Jan, (1999), <WWUDQGHIULKHW�±�lU�GHW�QnJRW�I|U�ELEOLRWHNHQ". - // Bibliotek i
samhälle. –  H. 1, s. 6-8

Rutqvist, Anna Christina, (1995), Framtiden. - // %LEOLRWHNVEODGHW� - H. 4, s. 111

Sandred, Jan & Engström, Ulf, (1999), (WLN�RFK�,QWHUQHW���HQ�NRPSDVV�L�F\EHUU\PGHQ. –
Uppsala : Uppsala Publ. House : Varberg : Argument

Sandred, Jan, (1998), .QDUN��SRUU�RFK�Q\QD]LVP���HWLN�Sn�,QWHUQHW. – Stockholm : Stift.
För kunskaps- och kompetensutveckling. – (KK-stiftelsens skriftserie ; 1998:3)

Ska vi använda ADB på biblioteken? (1996). - // %LEOLRWHN�L�VDPKlOOH. - H. 2, s. 4

Steinsaphir, Marianne, (2000), Norrtälje bibliotek slår tillbaka mot nazismen. - //
%LEOLRWHNVEODGHW. – H. 1, s. 20

Svenonius, Hervor, (1997),  Internetregler i Karlstad. - // %LEOLRWHN�L�VDPKlOOH. - H. 4,
s. 11

Szofran, Nancy, (1994), ,QWHUQHW�HWLTXHWWH�DQG�HWKLFV���,QWHUQHW�OLEUDULDQ. - // Computers
in libraries. – Vol. 14, Issue 1, Jan., s. 66-69

Utskälld vill inte ha moraltanter i IT-rummet. - // 9lUPODQGV�)RONEODG. - 1997-07-16

Wall, Kent, (1995), Internet – bibliotekens nya verktyg?. - // %LEOLRWHNVEODGHW. - H. 4,
s. 110

Wallberg, Håkan, (1997), )RONELEOLRWHNHQ�RFK�,QWHUQHW���HQ�KDQGOHGQLQJ� – Stockholm:
Statens kulturråd. – (Rapport från Statens kulturråd 1997:1)



87

Wallin, Anders, (1994), Kriminella teknikzonen : straffrättsliga perspektiv på brott och
hacking i globala datanät. – Stockholm : Institutet för rättsinformatik, Stockholms
universitet. - (IRI-rapport ; 1994:2)

Winkler, L., (2000), Biblioteken i USA slagfält för censurkamp. – // 6YHQVN�ERNKDQGHO.
– H. 9, s. 28-29

Winkler, L., (2000), Inga datorfilter på svenska skolor. - // 6YHQVN�ERNKDQGHO. – H. 9,
s. 29

Zipkowitz, Fay, (1996), 3URIHVVLRQDO�HWKLFV�LQ�OLEUDULDQVKLS���D�UHDO�OLIH�FDVHERRN. –
Jefferson N.C. : McFarland

Yrkesetiska riktlinjer för bibliotekarier 1992, (1993). - // ',.�IRUXP. – H. 1, s. 15

Är Internet nödvändigt? (1996). - // %LEOLRWHN�L�VDPKlOOH. – H. 2, s. 3-6

85/�DGUHVVHU

Biblioteksbladet, http://www.tvs.se/katalog/biblioteksbladet.html  (2000 03)

Program för föreningen Bibliotek i samhälle, s. 1-3,
http://www.bok-form.se/bis/for_1.htm   (2001-03-25)

Communication Decency Act Main Page, 1997,  Cable News Network, CNN,
http://www.cnn.com/US/9703cda.scotus/  (2001 06 19)

Electronic Frontier Foundation, EFF, http://www.eff.org/abouteff.html  (2001 01 02)

EUR-Lex: Gemenskapens gällande lagstiftning – Dokument 398X0560, s. 1-10,
http://europa.eu.int/eur-lex/sv/lif/dat/1998/sv_398X0560.html  (2001 06 19)

God etik på nätet: hearing anordnad av IT-kommissionen,
http://www.itkommissionen.se/rapport/r_sam984.html  (2000 08 23)

Illegal content and safe use of Internet, European Commission,
http://europa.eu.int/ISPO/topics/i_illegal.html  (2000 11 04)

INHOPE, The Association of Internet Hotline Providers in Europe,
http://www.inhope.org/english/about/about.htm   (2001 06 19)

IT-kommissionen, http://www.itkommissionen.se/  (2000)

Philipson, D., Telia InfoMedia, Vi måste skapa system som tillåter flera olika etiker,
http://www.sjunet.org/sjunet/    (2000-08-30)

Rutqvist, Anna Christina, Enkät om Internetdatorer för allmänheten på folkbiblioteken,
Länsbiblioteket i Värmland, http://wermland.se/lansbib  (2000 05 19)



88

Slutsatser från hearingen God etik på nätet: slutsatser 1-8,  http://www.sjunet.org/sjunet/
(2000 08 23)

Sunet-regler, http://basun.sunet.se/html_docs/exetregler.htm  (2000 09 11)

Sunet-regler, http://basun.sunet.se/html_docs/exetregler.htm#etik  (2000 09 11)

Yrkesetiska riktlinjer för bibliotekarier 1998,
http://www.dik.se/www/dik/dikwebny/nsf/



89

%,/$*25

(QNlWIUnJRU�PHG�VYDU�IUnQ�IRONELEOLRWHN��ELODJD��

Enkäten skickades till 100 svenska folkbibliotek. Av dessa svarade 42. Svaren återges
nedan grupperade under varje fråga. Antalet bibliotek som gett det aktuella svaret anges
inom parentes.

)UnJD����+XU�OlQJH�KDU�ELEOLRWHNHW�KDIW��LQWHUQHWXSSNRSSOLQJ�I|U�DOOPlQKHWHQ"

42 bibliotek svarade på frågan.
Sedan 1995 (9)
Sedan 1996 (14)
 Sedan 1997 (12)
 Sedan 1998 (7)

)UnJD����)LQQV�GHW�QnJRW�VRP�QL�VNXOOH�EHWHFNQD�VRP�PLVVEUXN�DY�,QWHUQHW"
.DQ�QL�JH�H[HPSHO"

Av  42 bibliotek svarade 7 att det inte fanns något de skulle beteckna som missbruk av
Internet medan övriga 35 bibliotek gav nedan nämnda exempel på missbruk av Internet
där pornografi, rasism och våld var mest förekommande exempel :

”Otrevliga brev från våra datorer till lärare samt rasistiska yttringar i chatt.”
”Att försöka ta sig in på det kommunala nätet.”
”Avancerad porr, rasism och våld.”
”Nazistpropaganda.”
”Handel med narkotika.”
”Mailbombing av brevlådor.”
”För mycket chatt.”
”Att sända e-post med biblioteket som avsändare.”
”Kränkande uttalanden och mobbing.”
”Nedladdning av program.”
”Lägga porrbild som skrivbordsunderlägg.”
”Kriminella handlingar.”
”Att man trixar sig förbi OPAC till Internet och blockerar för dem som vill söka i
bibliotekets katalog.”
”Leksurf.”
”Cracking på vårt system.”
”Försök till sabotage på datorerna.”
”Allt spelande.”
”Att använda Internet som lekredskap på biblioteket.”
”Urkundsförfalskning.”
”Uppmaning till rasism, mobbning, könsdiskriminering
eller annan kränkning.”

)UnJD����)|UHNRPPHU�VnGDQW�PLVVEUXN�DY�,QWHUQHW�Sn�HUW�ELEOLRWHN"

42 bibliotek svarar med variationer som:
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”Nej.” (7)
”Ja.” (9)
”Troligtvis.” (1)
”Har förekommit vid några tillfällen.” (14)
”Givetvis.” (1)
”Periodvis”(1)
”Ja, för mycket till chatt.” (2)
”Sällan, vi har bra bevakning.” (1)
”Ja, det är åtminstone tvivelaktigt.” (1)
”Vi uppmanar och talar om för en eventuell missbrukare att vi inte accepterar
beteendet  och kan stänga av personen att använda våra maskiner. I övrigt kan det ju
förekomma missbruk som vi inte känner till.” (1)
”Vi upplever det inte så.” (1)
”Inte oss veterligt.”(1)
”Upptäcker vi så försöker vi stävja.” (1)
”Endast marginellt. Vi har dock nyligen haft en incident där en besökare enligt polisen
använt sig av bibliotekets dator för att skicka ett e-brev till en dagstidning, som
tidningen sedan anmälde.”(1)

)UnJD����8SSOHYHU�QL�GHW�VRP�HWW�HWLVNW�SUREOHP�RP�EHV|NDUQD�DQYlQGHU�,QWHUQHW�W�H[�
I|U�DWW�WLWWD�Sn�SRUQRJUDIL��QD]LVWSURSDJDQGD�HOOHU�I|U�DWW�KDQGOD�PHG�QDUNRWLND"

27 bibliotek svarar otvivelaktigt ”ja” på denna fråga. Ett bibliotek har svarat ”nej”. De
övriga 14 har mer utförliga svar:
”Vi har ingen erfarenhet att besökarna använder Internet till detta.”
”Ja, det är åtminstone tvivelaktigt!”
”Om man handlar med narkotika eller sprider nazistpropaganda är det inte ett etiskt
problem utan en olaglig handling och sådana är inte tillåtna. Pornografi kan vara ett
etiskt problem. Vi har inget förbud eller något ”censurprogram” så visst förekommer det
att man tittar på porr men mest blir det av Pamela  Anderson-typ och inte hårdare
saker.”
”Det är ett etiskt problem, eftersom vi har vissa etiska regler som styr vad vi har för
gränser inom övrig litteratur och medier. Däremot måste man vara noga med att inte gå
för långt med snäva gränser eftersom det även finns legitima forsknings- och
studiesyften inom dessa områden.”
”Etiskt, nej! Däremot går det tvärtemot internetpolicyn - att Internet ska användas för
info – och  kunskapsinhämtning hos oss.”
”Vi har regler mot detta som låntagarna följer.”
”Problem vid uppstarten av Internet.”
”På vuxenavdelningen har vi inte haft de problemen.”
”Om vi ser att något sådant förekommer, säger vi till den personen att de här datorerna
bara är till för seriöst  bruk.”
”Ja, det är våra maskiner och vi kan bestämma hur de ska användas. Våra regler ger inte
utrymme för sex, pornografi, rasism eller förespråkande av våld. Vi vill inte att någon
ska känna sig kränkt av vad som kan finnas på internetskärmarna.
”Omfattningen av detta är mycket begränsat, så vi upplever det inte som något problem.
Vi ingriper direkt om vi ser någon som använder sig av Internet för pornografiska
syften. Vi säger till att det är förbjudet på biblioteket.”
”Ja, såvida andra besökare kan riskera att tvingas se sådant ingen ska behöva att utsättas
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för. Vidare vill vi ju inte ställa dyrbara maskiner och uppkopplingar till rådighet för
användning som strider mot vår allmänna policy.”
”Ja , det är ju inte meningen att internetuppkopplingen ska användas till sådan
information.
”Ett allmänt bibliotek kan inte acceptera den användningen av Internet enligt mitt sätt
att se.”

)UnJD����3n�YLONHQ�HOOHU�YLOND�QLYnHU�KDU�L�Vn�IDOO�SUREOHPHQ�XSSPlUNVDPPDWV"�+RV
HQVNLOGD�ELEOLRWHNDULHU�RFK�DVVLVWHQWHU��Sn�FKHIVQLYn�HOOHU�Sn�SROLWLVN�QLYn"

Svaren varierar och är följande:
Inom personalgrupp. (6)
I bibliotekets ledningsgrupp. (1)
Hos samtliga personalkategorier. (3)
Personalen, bibliotekarier och skolans lärare  samt uppmärksammats av besökare. (1)
Bibliotekarier och assistenter och biblioteksbesökare. (2)
Bibliotekarier och assistenter. (2)
Alla nivåer, även politisk nivå. (4)
Alla nivåer utom politisk nivå. (3)
Från bibliotekarier till chefsnivå. (3)
Ej diskuterats då vi ej haft något problem. (6)
Bland bibliotekarier. (2)
Inget svar på frågan. (3)

Sex återstående svar citerar vi:
”Problemet har inte uppmärksammats hos oss.”
”Alla på vår förvaltning har varit med och diskuterat internetfrågor. Vår nämnd har haft
reglerna för internetanvändarna uppe på sitt bord.”
”Vi har tillsammans med vår IT-avdelning diskuterat problemet och utformat Internets
regler för användning i kommunens regi. Dessa har diskuterats på chefsnivå och om jag
kommer ihåg rätt även på kulturnämndsnivå.”
”Det har ventilerats på alla nivåer utom den politiska. Vi har valt att till att börja med ha
ganska högt i tak. Ingen idé att sätta upp ett regelverk som vi inte kan kontrollera.”
”Just de av er anförda exemplen ha inte varit aktuella här. E-postincidenten som jag
nämnde var uppe på högsta bibliotekschefsnivå, även kommunens jurist var inblandad”.

)UnJD����+DU�GHW�IXQQLWV�QnJRW�EHKRY�DY�I|UW\GOLJDQGH�DY�ELEOLRWHNHWV�DOOPlQQD�HWLVND
UHJOHU�L�VDPEDQG�PHG�LQWHUQHWDQYlQGQLQJ"

På denna fråga har vi fått 16 rena nej- och 11 rena ja-svar.

De övriga 15 svaren lyder:
”Vi har tillräckligt tydliga regler.”
”Nej, vi tillämpar i princip mediainköpsriktlinjerna plus folkvett.”
”Inte ännu, vi har främst haft problem med chattande och inte med surfande till
pornografiska/rasistiska siter.”
”För att förekomma hellre än förekommas beledsagas varje internetmaskin med ett
regelverk som bland annat innefattar förbjudna användningar.”
”Har inga etiska regler vilket är ett problem. Diskuterat med skolan som äger datorerna
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men inte heller de har fungerande regler.”
”Diskussionerna har för det mesta rör sig om de administrativa reglerna runt internet-
användningen. Maskinerna är placerade på en lättöverskådlig plats och missbruket är
kanske av den anledningen litet hos oss.”
”Flera gånger.”
”Ibland men då muntligt.”
 ”Eftersom vi är ett integrerat folk och skolbibliotek och servar en grundskola finns det
titt som tätt behov av att förtydliga för barnen att de inte kan göra vad som helst vid
bibliotekets datorer. Givetvis får eleverna upplysning om regler och restriktioner i
datoranvändandet vid biblioteksundervisningen och direkt i anslutning till datorerna
finns anslag men små övertramp sker. Ungdomarna kan tycka att det är oskyldigt att
titta på lättklädda tjejer, men då måste personalen ingripa och förklara regler och vad vi
är för institution. Oftast har inte eleverna uppfattat det som regelövertramp. Såvida det
inte rör sig om pornografi men vi upplever att de förstår våra synpunkter. Genom att ha
förklarat för eleverna minskar övertrampen.”
”Vi förutsåg problemet innan vi startade och upprättar ett kontrakt med låntagaren. Det
ger honom en egen inloggning (lånekortet) men låntagaren lovar också att inte
missbruka systemet. Uppläggningen av en identitet underlättar också för oss att spåra
missbrukare.”
”Ämnet har diskuterats och eventuellt kommer vi att gå ut med etiska regler.”
”Ja, men det är svårt med regler och att få allmänheten att följa dem. Vi har ju inte tid
att vara poliser.”
”Ja, även om reglerna inte ändrats, krävdes en diskussion bland oss vad som är tillåtet
och detta nedskrivet vid varje dator då mediet är nytt.”
”Vi trodde kanske det när vi började med Internet för allmänheten, men vi har inte
märkt något särskilt behov av det numera.”
”Det finns behov av att förtydliga våra regler, men det är inte akut.”

)UnJD����+DU�QL�Sn�HUW�ELEOLRWHN�XWDUEHWDW�SROLF\GRNXPHQW�VRP�NODUJ|U�ELEOLRWHNHWV
VWnQGSXQNW�L�IUnJDQ"�+XU�lU�GH�XWIRUPDGH�RFK�YHP�KDU�XWDUEHWDW���IDWWDW�EHVOXW�RP
SROLF\GRNXPHQW"

Har inga policydokument. (11)
Har utarbetat policydokument eller regler i personalgruppen och i samförstånd med
chefen. (20)
Har utformat kontrakt med internetanvändaren. (3)
Har policydokument som är tagna i kulturnämnden. (3)

Övriga  svar lyder:
”Vi har utarbetat policydokument men aldrig tagit det i bruk, vi tycker att policyn går
under allmänt hyfsat uppträdande.”
”Nej, endast information till allmänheten.”
”Policydokument finns i kommunen, IT-avdelningen.”
”Vi har en allmän instruktion om vad man får och inte får göra rent tekniskt.”
”Kulturnämnden har fattat beslut utifrån ett tjänstemannaförslag. Vi förutsåg problemet
redan innan vi startade och upprättar ett kontrakt med låntagaren. Det ger honom /
henne en egen inloggning (lånekortet) men låntagaren lovar att inte missbruka systemet.
Uppläggningen av egen identitet underlättar för oss att spåra missbrukare.”
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)UnJD����+DU�QL�lQGUDW�VWlOOQLQJVWDJDQGH�XQGHU�GHQ�WLG�QL�YDULW�XSSNRSSODGH��G�Y�V�
IUnQ�VWDUWHQ�WLOO�GDJV�GDWR"

”Ja” (13, varav 3 bibliotek haft Internet för allmänheten i 4 år, 5 bibliotek i 3 år, 3
bibliotek i 2 år och 2 bibliotek i 1 år)
”Nej” (19, varav 5 bibliotek haft Internet för allmänheten i 4 år, 4 bibliotek i 3 år, 7
bibliotek i 2 år och 3 bibliotek i 1 år)

Övriga svar lyder:
”Det har blivit några formella skrivningar som skiljer sig åt under tidens gång. Men i
andemening och tillämpning har personalen haft samma ställningstagande sedan vi
började med publika internetdatorer.” (Internet för allmänheten i 3 år.)

”En förändring har varit inköpen till diskettlås. Tidigare förekom mycket nedladdningar
av t.ex. spel, vilket kunde föra med sig olika virus. Elever vid skolan har möjlighet att
skriva ut all information som är kopplad till skolarbete och vill de skriva ut egna
dokument kan de gå till skolans datasal. Vid behov av diskett kan de tillfråga
personalen. Det har inte varit något problem för dem att acceptera och de vuxna
låntagarna vill sällan använda disketter i anslutning till internetsurfing. Nyligen hade ett
kort installerats i datorn, kallat Sheriff, kortet gör det omöjligt för användarna att ladda
ner filer på hårddisken som sedan ska sparas. Det som laddas ner på disken har för det
mesta inte varit stötande utan det har skett byten av bild i programhanteraren,
nyinläggningar av bokmärken och ikoner har raderats. Sheriffkortet har däremot varit en
enorm tidsbesparing för oss i personalen som slipper ta bort oväsentligt material. Fler
kort ska skaffas.” (Internet för allmänheten i 4 år.)

”Inte vad det gäller principerna, kontraktet tillskapades 1998.” (Internet för allmänheten
i 3 år.)

”Det skulle möjligen vara inställningen till gratis e-post som hotmail. Från början var
det inte meningen att man skulle kunna använda e-postfunktionen men vi bestämde oss
för att inte förbjuda detta. Efterfrågan på att ha tillgång till e-post via hotmail visade sig
vara enorm.” (Internet för allmänheten i 3 år.)

”Ja, från början önskade vi inget chattande, men det är ok nu.” (Internet för allmänheten
i 3 år.)

”Vi har minskat på möjligheterna att chatta.” (Internet för allmänheten i 3 år.)

”Åldersgränsen har ändrats några gånger. När yngre använder Internet bildas ofta
grupperingar, vilket upplevs störande. Just nu är åldersgränsen 17 år, men kan eventuellt
ändras igen.” (Internet för allmänheten i 2 år.)

”Chatting via www har fått tolereras liksom mail via hotmail.” (Internet för allmänheten
i 1 år.)

”Alla är mer positiva.” (Internet för allmänheten i 2 år.)

”Vi har skärpt reglerna efter hand.” (Internet för allmänheten i 1 år.)
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)UnJD����+XU�KDU�QL�UHQW�SUDNWLVNW�KDQWHUDW�GH�SUREOHP�VRP�XSSVWnWW�L�VDPEDQG�PHG
DOOPlQKHWHQV�LQWHUQHWDQYlQGQLQJ"�%HK|YHU�DQYlQGDUQD�EHVWlOOD�WLG�I|U
LQWHUQHWV|NQLQJ"�+XU�lU�GDWRUQ�SODFHUDG�L�ORNDOHQ"

Svaren fördelar sig på följande sätt:
Bokning gäller. (17)
Bokning av Internet är avgiftsbelagd. (3)
Bokning gäller på någon eller några datorer. (17)
Vissa datorer behöver ej bokas utan är avsedda för korttidssökning av information och
vissa datorer behöver ej bokas utan är avsedda för korttidsanvändning för e-mail. (1)
Bokning gäller endast helger och kvällar. (1)
Placering av datorerna intill informationsdisken. (22)
Skärmarna är vända ut mot bibliotekslokalen. (1)
Datorerna är utspridda i bibliotekslokalen. (3)
Datorerna placeras i grupper om 4-8 för att nå inbördes social kontroll. (1)
Datorerna är placerade i ett rum avsett  endast för internetsökning. (4)
Någon dator är placerad nära informationsdisken och någon i avskilt rum. (1)
Skrivaren är placerad i informationsdisken. Ibland strömmar papper ut ur den när
ungdomarna trycker på print upprepade gånger. (1)
Disketter får köpas på biblioteket och de får inte användas någon annanstans. (1)
Tiden är begränsad till ½ tim (10), 1tim (11), 2 tim (1).
Datorerna måste bokas samma dag. (1)
Det förekommer ohörsamhet vad gäller tidsbokning och regler kring det. (4)
Åldersgräns gäller. (4)
Ståbord kommer att införskaffas för att långtidsanvändning av datorerna för hotmail ska
elimineras. (1)
Disketter kan köpas. (2)
Uppgivande av namn och telefonnummer krävs. (1)
Uppvisande av lånekort krävs. (4)
Enstaka personer har blivit avstängda p.g.a. av brott mot reglerna. (4)
Det krävs att man undertecknar reglerna.(1)
Vi kollar WWW- historiken. Besökarna manipulerar ibland datorerena för att
förhindra kontroll. (2)
Använder spärrord efter att ha fått kosta på blåsning av datorer när någon lagt in
lösenord som ingen kunde komma förbi. (1)
Skolarbete går före e-post och chatt. (1)
Max två användare vid varje dator. (3)
Max en vid varje dator. (1)
Max en timme per person och dag. (3)
Max två tillfällen per dag. (1)

)UnJD�����+XU�KDU�HYHQWXHOOD�UHVWULNWLRQHU�PRWWDJLWV���XSSIDWWDWV"

Inget svar eftersom biblioteket inte har några restriktioner. (8)
Restriktionerna hart tagits emot väl eller det har inte har varit några problem med det.
(22)
Restriktionerna har tagits emot negativt. (2)
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Övriga svarar enligt följande:
”Utan någon större diskussion. De synpunkter vi fått är att vi inte tog emot telefon-
bokningar. Dessa synpunkter har  resulterat i att vi har ändrat oss och tar emot
telefonbokningar.”
”Blandade  reaktioner, från förståelse till rent sabotage och illvilliga  mail.”
”Egentligen utan större protester. Däremot försöker ju många att kringgå reglerna
genom att chatta eller titta på porrbilder, gärna för att genera flickorna.”
”De flesta klagomålen gäller att man inte kan använda disketter, ladda ner program etc.
samt att man tycker att förbindelsen är för långsam.”
”En del har svårt att acceptera att vissa internetdatorer är avsedda till
informationssökning och inte får användas till chatt eller e-post.”
”I stort sett alla tar detta helt naturligt. En låntagare (journalist) har protesterat och JO-
anmält biblioteket. Biblioteket fick rätt hos JO.”
”Ungarna tycker att de kunde få ha med sig egna spel. Pojkarna tyckte det var urlöjligt
att vi de två första åren hade en dag reserverad för tjejer.”
”En dator köpt för projektpengar för döva var från början tillgänglig för alla om inte
döva/hörselskadade hade behov av den. Men eftersom den inte var lika väl låst, fick vi
för mycket problem med högljudda ungdomar som importerade programvaror som ej
var möjligt på de andra. Vi fick sluta att vara så öppna och enbart tillåta målgruppen
tillgång till den. Det är rätt lätt att fråga om någon är hörselskadad. Men det var ju inte
riktigt populärt bland dem som missbrukat förtroendet. Lustigt nog så respekterade de
mer den tryckta lappen vi hänger för datorn än de otaliga tillsägningar de fick.”
”Visst knotande har förekommit från högstadieelever, men de allra flesta förstår våra
synpunkter. Hade vi inga restriktioner skulle det bli starka reaktioner från lärare och
föräldrar. Genom att ha regler värnar vi om våra barn.”
”Mindre efterfrågan.”

)UnJD�����+DU�QL�QnJRW�VODJ�DY�ILOWHU�I|U�DWW�EHJUlQVD�V|NP|MOLJKHWHUQD�Sn�,QWHUQHW"

”Nej”. (22)
”Nej”, men biblioteket har ett stopprogram, Fortress, som skyddar hårddisken. (2)
Biblioteket önskar att de skulle ha funnit något filter som fungerar. (3)
Biblioteket vet ej men tror att de har ett filter. (2)
Biblioteket ämnar skaffa filter. (3)

Övriga svar lyder:
”Ja, på barnavdelningen.”
”Visst, programvaran Session Wall som körs i en särskild server blockerar effektivt det
vi ber den blockera.”
”Ja, jag har hos Telia beställt och fått ett filter som tar bort möjligheterna att nå vissa IP-
adresser (Internet Protocol) på nätet. Vi har därigenom filtrerat bort access till närmre
20 fria e-post tjänster på 4 av våra 6 internetmaskiner.”
”Ja, på kommunens webbserver finns ett filter inlagt som hindrar åtkomst via
kommunens PC:ar till ett antal listade sidor med olämpligt innehåll (främst
pornografi).”
”Ja, Surfwatch 3.0 för filtrering. Fortress 101 för att låsa PC:ns funktioner. Tyvärr så
fungerar de två programmen inte ihop. Man måste helt avinstallera Fortress 101 för att
kunna lägga till nyss förbjudna URL:r i Surfwatch. Det är helt ohanterligt och vi har lagt
ner oerhört mycket tid på det här – framförallt kommunens dataavdelning.  Den här
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kombinationen är inte bra. Vi funderar på att byta ut Fortress 101 mot Full Kontroll.
Programsökningen leder till att datorn inte går att omstarta mjukt (reboot). Filtret
Surfwatch leder dock till oönskade resultat ibland. En seriös vuxen låntagare kom inte
in i en aktieköpsida därför att Surfwatch blockerade den emedan det förekom e-post på
sidan.”
”Inga filter. På en dator har vi ett speglingsprogram som återställer hårddisken varje
gång den stängs av och raderar det som tillkommit. På de övriga har vi en CD-ROM
som har grundinställningen att städa vid behov. Det har nog varit största  problemet,
genvägar och favoriter som vi inte vill uppmuntra.”
”Har ett stopprogram som hindrar mycket, man kan t.ex. inte ladda ned material eller
använda bibliotekets internetdator som adress. Men inte att vi har filter för vissa sökord
eller dylikt.”
”Datorerna är hårt styrda, t.ex. kan man inte lägga in bokmärken. Filter finns inte.”
”Vi har ett säkerhetsprogram som gör att våra internetanvändare inte kan komma åt de
mer vitala delarna av datorerna. För övrigt är diskettstationen låst så man inte kan hämta
hem eller lägga in nya program eller filer. I övrigt är det maskinerna och användarnas
egen kapacitet samt våra regler som begränsar sökmöjligheterna till Internet.”
”Nej, vi har inga filter men ett skyddsprogram som heter Enforcer.”

)UnJD�����+DU�QL�IXQQLW���VDNQDW���|QVNDW�VW|G�L�ODJVWLIWQLQJHQ�I|U�DWW�UHJOHUD
DQYlQGDQGHW
DY�,QWHUQHW"

”Nej”. (25)
”Svårt att se i dagsläget.” / ”Nej, det tror jag inte.” / ” Vet ej.” (10)
Utelämnat svar. (1)

Övriga svar lyder:
”Ja, på samma sätt som trycklagstiftningens gränser.”
”Utöver våra egna regler har vi inte upplevt problem med annat än upphovsrätten.”
”Svårt att säga, förbud är inte alltid lösning på problem. Hade vi haft svårigheter med
internetanvändningen skulle vi installera  ett av de filter som finns ute på marknaden, de
verkar bra, även om man inte helt kan skydda sig mot surfande på olämpliga hemsidor.”
”Vi ser det inte som något problem. På samma sätt som vi inte köper porrtidskrifter
bestämmer vi vad våra datorer ska användas till. De som vill titta på porr får gärna göra
det men någon annanstans, inte på våra skattefinansierade maskiner på biblioteket.”
”Vi tycker oss ha stöd i lagstiftningen.”
”Det finns ju redan Sunets etiska regler.”

)UnJD�����2P�QL�KDU�|YULJD�NRPPHQWDUHU�VRP�QL�WURU�VNXOOH�YDUD�DY�LQWUHVVH�I|U�RVV�L
YnUW�DUEHWH��lU�YL�QDWXUOLJWYLV�WDFNVDPPD�RP�QL�GHOJHU�RVV�GHP�
Se under Resultatredovisning, kapitel 6.
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)UnJD����+XU�VNDOO�PDQ�KDQWHUD�GLOHPPDW�VRP�IRONELEOLRWHNHQ�EHILQQHU�VLJ�L��PHOODQ
P|MOLJKHWHQ�DWW�IULWW�WLOOKDQGDKnOOD�LQIRUPDWLRQ�RFK�XSSOHYHOVHU�YLD�,QWHUQHW�RFK
VDPWLGLJW��OHYD�XSS�WLOO�HJQD�RFK�DQGUDV�NUDY�Sn��JRG�HWLN"

)UnJD����6NDOO�ELEOLRWHNHQ�WLOOnWD�RFHQVXUHUDG�V|NQLQJ�Sn�SXEOLND�LQWHUQHWGDWRUHU"

)UnJD�����6NDOO�DQYlQGDUQDV�LQWHJULWHW�VN\GGDV�YLG�LQWHUQHWDQYlQGQLQJHQ�Sn
ELEOLRWHN��GHOV�YDG�JlOOHU�GHQ�I\VLVND�DQYlQGQLQJHQ��KXU�RFK�YDU�PDQ�VLWWHU���RFK�GHOV
RP�GHW�PDQ�JMRUW�HOOHU�V|NW�Sn�,QWHUQHW�VNDOO�NXQQD�VSnUDV�WLOO�DQYlQGDUHQ�HOOHU�LQWH"

)UnJD�����$QVHU�QL�DWW�ELEOLRWHNDULHUQDV�HWLVND�ULNWOLQMHU�lU�WLOOlPSEDUD�Sn
LQWHUQHWV|NQLQJDU"


