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Abstract: The main purpose of this paper is to examine librarians opinions of
computer filters, to bring order into the debate on these filters and
also to encourage to future debate on this subject. The main
problem is whether librarians themselves think they have the right
to limit the publics access to information on the Internet by using
computer filters. We will also see how many public libraries are
using filters, why they have chosen to use or not to use them, what
opinions librarians have of filters, what rules exist regarding the
use of the Internet, and finally if it is legal to use filter programs in
public libraries. We have also included a short report on what
filters are and how they work. This paper deals only with Swedish
conditions on a number of public libraries. The methods used are
principally survey and interview. The surveys are accounted for
according to the themes we have discovered. The results of the
surveys shows that the use of filter programs is yet relatively
unusual. This is partly because some people mean that using them
would be censorship, and partly because filters are not thought to
be reliable. Opinions regarding what censorship really means are
divided, and so are views about whether using filter programs are
censorship or not. Not even the law can clearly say if filters may
be used on public libraries. An animated debate on the subject
exists, but the contributions are often too emotional.
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Folkbiblioteken i Sverige består inte längre av enbart långa hyllrader med böcker. Andra
medier har blivit en del av det informationssamhälle som utvecklas och aldrig står still.
Biblioteken har, för att kunna behålla sin plats som informationsförsörjare i samhället, valt att
ta in dessa medier in i sina lokaler. Videofilmer, dagstidningar, tidskrifter och CD-skivor är
några medier som man numer kan ta del av när man besöker sitt bibliotek. Datorn med alla
dess funktioner är ytterligare ett. Tillgången av information via Internet är oändlig och går
snabbt att ladda ner eller ta del av direkt på skärmen.

Detta ämne blev aktuellt för oss när vi, under hösten 2000, hade en kurs i vår utbildning som
hette ����� ���� 	
��
�. Där undersökte vi barn i åldrarna 7-12 och deras vanor gällande
Internet. Plötsligt upptäckte vi att det fanns något som kallades för datorfilter, som skulle
kunna blockera sökord och hemsidor. Vi diskuterade en del kring detta föremål och ämnet
intresserade oss mycket, vilket ledde fram till att vi ville fortsätta arbeta med detta område.

En av anledningarna till att vi valde att undersöka just datorfilter är att det är en relativt ny
och spännande företeelse, i synnerhet på folkbibliotek. Det har inte forskats så mycket kring
detta, och vi har inte heller själva så stor kunskap om datorfilter och attityder kring detta. Vi
anser att det är viktigt att få fram frågan mer, då censur ofta blandas in och gör debatten
mycket passionerad. Sedan ville vi även veta om det är vanligt bland folkbibliotek att använda
sig av filter och i så fall varför. Likadant om de inte använder filter, varför inte.

�����+���

Avsikten med denna uppsats är att utforska bibliotekariers attityd till datorfilter i dess helhet
samt deras enskilda åsikter om desamma. Olika infallsvinklar kring huvudfrågan och
underfrågorna skall diskuteras för att leda till en slags helhet. Syftet är även att uppmuntra till
vidare debatt kring ämnet.

������0
���-���	�
��

Den övergripande frågan vi ställer är:

� Anser bibliotekarier själva att de har rätt att med datorfilter begränsa allmänhetens tillgång
till information på Internet?

 
 De frågor vi ställer för att belysa huvudfrågan är:
 
� Hur många av de undersökta folkbiblioteken använder filter och i så fall vilka sorters

filter?

� Vilka skäl nämner bibliotekarier för att använda resp. inte använda datorfilter?
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� Hur vanligt är det att biblioteken har regler och/eller förbud gällande
Internetanvändningen?

� Vilka är dessa regler?

� Vad säger lagen?

����1,
�-���	�


I början övervägde vi att även undersöka attityder till och användande av datorfilter på
skolbibliotek, men valde bort detta då vi avgränsade ämnet. Anledningen till detta är att vi
ville att biblioteket som vi skulle undersöka var ett sådant som alla i samhället har tillgång till.
Vi vill inte att det skall vara någon begränsning av biblioteksanvändare. Vidare gäller en av
våra frågor just vad bibliotekarier har för rätt att begränsa allmänhetens tillgång till
information ur en laglig aspekt. Ett skolbibliotek har ju inte allmänheten tillgång till på
samma sätt.

Användarnas åsikter valde vi också bort eftersom vi vill koncentrera oss på bibliotekarier och
deras åsikter i detta arbete. Detta begränsade vi när vi skrev frågeställningen.

Debatten i USA angående datorfilter och dess användning i samband med censur är otroligt
stor och hetsig. Dock har vi valt bort denna debatt därför att vi vill studera svenska
folkbiblioteks erfarenheter av detta. Vi anser att vårt arbete dels skall kunna förstås av
bibliotekarier här, dels få dem att känna större förståelse för hur det ligger till i Sverige. En
jämförelse mellan dessa känns inte heller relevant, då kulturerna och synen på samhället skiljs
åt mellan Sverige och USA. Ytterligare en anledning till just denna avgränsning var att vi
ville undersöka vad lagen har att säga om filter, och lagar kan skilja sig mycket mellan olika
länder. Den juridiska delen av vårt arbete hade blivit oproportionerligt stor om vi även tagit
upp amerikansk lag.

1.4.3 Sökstrategier

Vi började med att söka i Högskolans i Borås bibliotekskatalog. Detta för att få en överblick
av de artiklar och litteratur som kunde vara aktuella. Här fann vi att en begränsning av tid
skulle göra arbetet mer aktuellt och relevant. Ämnet förändras och utvecklas hela tiden och
därför beslutade vi att inte använda material som daterats innan 1995. Ofta har vi hittat en
artikel, bok eller uppsats och med hjälp av litteraturlistorna i dessa sökt oss vidare. Ett
exempel på detta är en artikel vi hittade i tidningen BIS som visade sig vara skriven av två
studenter på bibliotekshögskolan. Vi tog kontakt med dessa och fick deras B-uppsats om
datorfilter, där vi fann intressanta referenser till annan litteratur.

Diskussionen på BIBLIST (ett diskussionsforum på Internet) var en viktig sökväg för oss för
att följa den aktuella debatten, samt få upplysningar om vad man skulle använda för sökord.

Artikelsök gav oss en del aktuella artiklar om tillvägagångssätt ute på biblioteken gällande det
aktuella ämnet. Andra sökvägar vi använt är altavista.com och altavista.se, även dessa för att
få en aktuell och omfattande bild av hur mycket material som finns. Sökord som vi använt oss
av är ”filter”, ”Internet”, ”dator”, ”folkbibliotek”, ”censur”, ”etik”, ”moral”. Dessa har vi även
trunkerat i vissa fall och kombinerat sökslingor av.
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Vi har även använt oss av databasen Nordiskt BDI-index. Bland de använda sökorden var

��, vi fick då relativt många träffar, men då de flesta av artiklarna var för gamla för att vara
intressanta blev det relevanta urvalet ändå ganska litet. Även på sökordet ��
��
�  blev
träffarna många, men även här valdes flertalet bort p.g.a. att de var för gamla. Sökordet ���
�
gav få men intressanta träffar. Kombinationen �
����� och ���� gav inget, men på enbart
�
���� fann vi en del bra artiklar och böcker.

På www.search.idg.se (där man kan söka i alla International Data Group´s, IDG, tidningars,
bl.a. Computer Sweden och InternetWorld, arkiv) försökte vi hitta de filter som några
bibliotek i vår enkät uppgivit att de använt. Vi sökta då på dessas namn och hittade artiklar
om några av dem, dock inte alla. Vi använde oss även av sökmotorn Altavista för att söka
efter dessa filter på Internet. I vissa fall lyckades detta, i andra inte. Orsaker till
misslyckandena var bl.a. alltför många träffar, exempelvis då vi sökte efter fakta om
filterprogrammet Illusion, som ju även är ett vanligt ord och det förekom på många, för oss
ointressanta, sajter. Vi hade också problem med inaktuella länkar som inte ledde någonstans.
Genom sökfunktionen på Maxidatas webbversion av sin tidning hittade vi sajten/föreningen
Peacefire som är emot filteranvändning och som även utvecklat ett ”anti-filter” som gör att
man kommer åt förbjudna sajter i datorer med vissa filterprogram installerade.

����"	����	�	��

Detta stycke har vi med för att snabbt redogöra för det upplägg av kapitelföljd vi valt,
dessutom berättar vi kort om varje kapitel för att visa handlingen.

Vi har börjat med de grundläggande styckena: bakgrund, syfte frågeställningar och
avgränsningar. I dessa kapitel berättar vi om varför vi valt detta ämne, vilka frågor som väckts
hos oss kring detta, samt vad vi vill att arbetet skall leda till när det är färdigt. Som en
underrubrik till avgränsningar har vi även sökstrategier, där vi klargör vägar fram till litteratur
och andra referenser.

Kapitlet om tidigare forskning handlar om sådan forskning som rör vårt arbete och som vi ser
kan hamna under denna rubrik. Dock har vi kommit fram till att just exakt dessa frågor (som
vi själva ställt) har vi inte funnit någon forskning som direkt kan appliceras på alla våra
frågor. Här tar vi upp sådan forskning kring ämnet som vi ändå anser kan vara värd att nämna,
även om de inte har någon större relevans för just vårt arbete. Detta mer för att påvisa något
ytterligare kring ämnet.

Avsnittet om metod diskuterar de val kring olika sätt att göra detta arbete på och vad vi
kommit fram till varit det riktiga för oss. De metoder vi valt är enkät och intervju. Dock väger
enkätundersökningen tyngst, då vi enbart gjort tre intervjuer med sammanhörande
biblioteksbesök för att styrka eller stjälpa våra enkäter som innehöll 13 både kvalitativa och
kvantitativa frågor. Av dessa intervjuer blev enkätsvaren styrkta, visade det sig. Vidare
berättar vi om hur vi gick till väga när vi gjort urvalet av folkbibliotek som vi skickat enkäter
till samt intervjuat.

Härefter klargör vi vad vi menar med en del begrepp som diskuteras under uppsatsens gång i
kapitlet begreppsdefinitioner. Först finns en djupare redogörelse för vad etik, moral och
censur kan betyda i olika sammanhang och för olika människor. I slutet av denna diskussion
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har vi ett exempel på etiska regler för ett nätverk, nämligen SUNETs. Detta för att visa hur det
kan se ut. Sedan redogörs för olika ords betydelser som vi använt oss mycket av i texten.

För att vi skall kunna presentera arbetet måste man även ha en viss insyn i vilka datorfilter
som finns tillgängliga samtidigt som vi gör denna undersökning. Därför har vi valt att
redogöra för några av de filter som finns på marknaden och hur de fungerar rent tekniskt.
Det förekommer en livlig debatt på exempelvis BIBLIST, som är ett diskussionsforum på
Internet för folk inom biblioteksvärlden, där man kan urskilja två huvudriktningar: de som vill
begränsa friheten för användarna att använda Internetdatorerna som de vill av olika orsaker,
exempelvis för att man menar att datorerna främst skall användas till informationssökning,
eller för att andra biblioteksbesökare inte skall utsättas för våldsamma, rasistiska eller
pornografiska sidor. Den andra huvudriktningen består följaktligen av de som menar att
informationstillgången skall vara helt fri även på Internet. Därför har vi valt att ha med en del
av den debatten eftersom den visar just hur bibliotekarier diskuterar kring detta ämne.

Stycket om den juridiska aspekten kommer därefter. Här tas upp de olika brott som kan begås
via Internet (t.ex. hets mot folkgrupp) eller enbart p.g.a. datorer (t.ex. stöld av dator). Efter
detta tar vi även upp personuppgiftslagen samt bibliotekslagen. Sist har vi diskuterat med en
verksjurist för att få fram vad bibliotekarier egentligen har för rättigheter när det gäller
användningen av filter på de publika datorerna.

Kapitlet härefter presenterar vårt resultat, vår analys samt diskussion kring dessa. Här har vi
gjort vissa uppdelningar såsom presentationen av enkätens och intervjuernas kvantitativa och
kvalitativa svar var för sig i tematiseringar efter de mönster vi sett i respondenternas svar.

Till sist har vi en sammanfattning av uppsatsens innehåll.

��!��	�	
��������$�	�


Ett problem med att forska i Internetanvändande är att utvecklingen går så snabbt att litteratur
kring ämnet relativt snart blir inaktuell. Detta gäller i synnerhet litteratur i form av böcker, då
trycktid m.m. gör att det går lång tid mellan det att forskningen utförs och den färdiga boken
finns tillgänglig. Den forskning och debatt som finns är heller inte någon enhetlig som direkt
kan appliceras på våra undersökningar.

Vi har därför valt att inte gå igenom litteratur som redan är mer eller mindre föråldrad. Istället
kommer vi här att presentera ett urval av nyare forskning och debatt.

Inom ämnet bibliotek, censur och Internet har en hel del svensk forskning utförts. Vi väljer
dock att avstå från att räkna upp en mängd namn på forskare vars arbeten vi inte haft någon
direkt användning av i vårt arbete. Som ett exempel på en intressant uppsats vill vi dock
nämna Karin Byström och Jeanin Larssons arbete �������������
���
���������������
����

���������������
����
������
�
���������������
����
��

�� Deras arbete tar upp pornografi
på Internet som en arbetsmiljöfråga, dvs. hur bibliotekspersonal påverkas av och reagerar på
att utsättas för obehagliga bilder.

Ett annat intressant arbete utfördes av Kristina Wihlney, som år 2001 skrev en
magisteruppsats med titeln ��� 
��
�� �
�� ���� ���
�� �� 
�� ��������� ���
������� � �� ��� ��� �	
��
����� ����������
�� ���� ����
��� ��
��
� 
��
�� 
��� Hon undersöker i denna om
folkbibliotekarier anser att filter skall finnas på folkbibliotekens datorer eller ej och hur de
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argumenterar för sina val. Hennes metoder var intervjuer av bibliotekarier samt
litteraturstudier. De 4 intervjuade bibliotekarierna var utvalda p.g.a. sina sinsemellan
skiftande inställningar till datorfilter. Wihlney diskuterar ett flertal för- och nackdelar med
filtren, och resonerar även kring filter som ett eventuellt censureringsverktyg. I sin uppsats
menar hon att det är viktigt att noga undersöka filtrens både positiva och negativa effekter,
innan sådana införs på biblioteken. Hon återkommer ofta till vikten av att skydda barnen från
obehagliga text- och bildintryck på Internet, och att risken att de inte kan använda sig av
ofarliga sidor p.g.a. filter är försumbar. I sitt arbete tar hon upp den amerikanska
lagstiftningen och debatten, vilket skiljer sig från vårt val av inriktning. Detta var anledningen
till att vi valde att inte använda oss av hennes text i vårt eget arbete. Ändå vill vi påvisa att
uppsatsen finns för den intresserade att läsa.

!��
���� ��	� �� 
� ���� ��
����� ������
� är titeln på Jakob Harnesks artikel i Svensk
Bokhandel. Artikeln är resultatet av en förfrågan Harnesk gjort gällande huruvida biblioteken
i Sverige använder sig av filter eller ej. Via BIBLIST tog han kontakt med bibliotek runtom i
Sverige för att ta reda på detta. Främst ville han ha kontakt med de som använde filter, men
även de som valt bort att ha datorfilter. I artikeln berättar han dock inte hur många som svarat
på hans inlägg och tar inte upp hur han kommit fram till vissa slutsatser som den att de flesta
väljer att ha s.k. etiska riktlinjer och inte filter på sina publika datorer. Vi har ändå valt att
använda oss av denna artikel då den kan kopplas till de frågor vi själva diskuterar.

Kapitlet �
 �
����
�������
� tar upp moral och etik och olika syn på dessa begrepp mer
ingående. Här finns mera om forskning och teorier kring detta.

��9	�&�

De metoder vi valde var enkät och intervju. Tyngdpunkten ligger på enkätundersökningen,
medan intervjuerna gjordes för att ge ett djup åt vissa frågor i enkäten. Till viss del har vi även
studerat litteratur som introducerar den forskning som gjorts och annat som skrivits kring
ämnet tidigare. Även annan litteraturforskning har förekommit kring datorfilter och de
frågeställningar vi valt att utforska och söka svar på.

Vi valde att använda oss av en blandning av kvalitativ och kvantitativ metod. Intervjuerna är
kvalitativa, medan enkäterna består av en blandning av kvalitativa och kvantitativa frågor. I
redovisningsdelen har vi också delat upp resultatet av enkäten i en kvantitativ och en
kvalitativ del. Att vi valde enkät, en metod som ofta förknippas med en kvantitativ vinkel,
trots att vi ställde kvalitativa frågor, beror på att vi ville nå ut till ett större antal respondenter
och att vi ville ta reda på om det fanns några upprepade teman i de svar vi fick in. Detta hade
inte varit möjligt med exempelvis intervjuer, då vi inte hade hunnit utföra tillräckligt många,
eller undersöka bibliotek som var så spridda geografiskt sett som vi önskade.

Den kvantitativa undersökningen (i vårt fall enkäten) menar Bengt Starrin i "��������	
��
���� �

������
���� syftar till att antingen undersöka hur definierade företeelser med sina
egenskaper fördelar sig inom population, händelse eller situation, eller undersöka om
samband förekommer mellan två eller flera företeelser (Starrin, 1994, s. 23). Vi vill bland
annat se hur utbredd användningen av datorfilter är, samt om vissa regler för
Internetanvändning, exempelvis tidsbegränsning eller förbud mot chattande och/eller e-
postande, är vanligare än andra. För att få svar på frågor av detta slag passar en kvantitativ
metod som en enkät alltså bäst. Men vad som ibland kan vara en begränsning i den
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kvantitativa undersökningen ligger i att man endast undersöker företeelser man redan på
förhand definierat. Detta förhindrar upptäckter av nya variationer, strukturer och/eller
processer hos okända eller otillfredsställande kända företeelser, egenskaper eller innebörder
menar Starrin. I princip förekommer alltså inte några överraskningar då man använder sig av
en kvantitativ metod (ibid., s. 28). Vi beslöt oss för att använda en kombination av de båda
metoderna då det tycktes vara det bästa sättet att få fram den information vi önskade.

Holme och Solvang menar att man med en enkät i förväg bestämmer sig för vilka frågor som
är viktiga, utan att ta hänsyn till om den eller de som besvarar den anser att andra frågor är
viktigare (Holme & Solvang, 1997, s. 82). En viss risk finns naturligtvis för att våra
respondenter hade mer att tillägga i filterfrågan, men som inte passade in i några av våra
frågor. Våra kvalitativa enkätfrågor är dock, förhoppningsvis, tillräckligt öppet formulerade
för att vi skall få fram den information som är relevant för vår frågeställning.

Något som är betydelsefullt i ett sådant här arbete är att reflektera över den förförståelse man
har för det ämne man har för avsikt att utforska. Holme och Solvang beskriver förförståelse
som den uppfattning man genom bl.a. utbildning eller egna erfarenheter fått för en viss
företeelse (Holme & Solvang, 1997, s. 95). I vårt fall var denna förförståelse liten. Vi kände
inte till så mycket om Internetfilter och hur de fungerade, inte heller hur vanliga de var på
folkbiblioteken runt om i landet, eller hur bibliotekarier såg på dem. Praktiskt taget allt
gällande dessa ämnen har vi lärt oss allt eftersom arbetet med uppsatsen fortskred. Denna
förförståelse har alltså i mycket liten grad kunnat påverka hur frågorna formulerades, och
vilken litteratur vi valt att använda oss av.

����2�$-�

Valet att göra en enkätundersökning grundade sig i att vi ville ha en så stor spridning
geografiskt, samt att vi ville ha så många deltagande som möjligt. Vi ville nå ut till kommuner
av olika storlekar runt om i landet. Vi diskuterade risker, nackdelar och fördelar med att
använda oss av denna metod. Alan Bryman undervisar i forskningsmetodik vid
Loughborough University of Technology. Han menar i "����
� ���� �����
� �
��	�#����

������� � �������� � att enkätundersökningar, eftersom de gör respondenterna
medvetna om att de är undersökta, kan leda till felaktigheter då svaren kanske inte visar vad
de tillfrågade egentligen tycker (Bryman, 1995, s. 134). Detta bör inte vara fallet med de
enkätfrågor som tar upp exempelvis hur många Internetdatorer biblioteket har. Då det gäller
frågor som tar upp respondentens egna åsikter om datorfilter kan det möjligen finnas en risk
att man svarar mer i överensstämmelse med vad omgivningen tycker är rätt, snarare än enligt
den egna övertygelsen. Alla som svarar på enkäten är dock helt anonyma, vilket bör minska
denna risk. Vi har också ansträngt oss för att formulera enkätfrågorna så värderingsfritt som
möjligt. Om våra egna åsikter om datorfilter framkommit i frågorna finns en risk att
respondenterna försökt svara ”rätt”, d.v.s. med sådana svar de tror vi vill få in. Även det
motsatta skulle kunna förekomma – om respondenternas åsikter skiljer sig från våra, kan de
bli upprörda och överdriva de egna ståndpunkterna. I första hand riktade vi oss till de som är
systemansvariga på biblioteket.

Utformandet av enkäten gick till så att vi tog vår huvudfråga och utifrån den funderade på vad
vi ville veta om ämnet, sådant som skulle vara relevant för oss i vårt arbete. Det resulterade i
en dels kvantitativ, dels kvalitativ enkät. Dock har vi valt att lägga fokus på den kvalitativa
delen och ser inte det kvantitativa som något att ta fasta på ur en vetenskaplig aspekt. Vi ville
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ha en översikt av siffrorna, men inser att de inte är så pass många så att de kan användas på
det sättet.

Enkäten skickades ut per reguljärpost efter diskussion med vår handledare, Göte Edström.
Han rådde oss att göra det p.g.a. att denna metod leder till större svarsfrekvens. Vi diskuterade
även post och fax som alternativ. E-post valde vi bort eftersom det inte är säkert att man läser
all e-post man får på ett bibliotek, det kan raderas innan det lästs. En annan faktor som spelar
in här är att man inte alltid vet vem man skall adressera e-brevet till. På bibliotekens hemsidor
angavs dessutom ofta endast e-postadressen till hela biblioteket, men inte de enskilda
personernas adresser. Vi tillät de som ville att svara per e-post, vilket en hel del också gjorde.
Därför valde vi senare att skicka ut påminnelse per e-post för att det skulle gå snabbt och
smidigt. Fax valdes bort p.g.a. risken av att anonymiteten skulle försvinna. Detta därför att
ingen av oss hade en fax hemma och skulle behövt använda en på någon offentlig plats, där
ingen av oss skulle kunna ha kontroll på de inkommande svaren samt att löftet om anonymitet
kanske skulle brytas.

När vi skickat ut vår enkät fick vi efter en kort period relativt många svar. När flödet av svar
avtog sände vi ut en påminnelse per e-post till de bibliotek vars adresser vi kunde ta reda på.
Vi fick då in ytterligare ett antal svar, och beslutade oss av tidsskäl för att inte skicka ut fler
påminnelser, utan nöja oss med de svar vi fått in, 53 stycken av 76 utskickade enkäter.

Vi vet inte varför de övriga valde att inte svara, men misstänker att bortfallet berodde på brist
på tid och intresse hos respondenterna. Flera av de som besvarat enkäten påpekade också att
de skulle svarat på fler frågor, eller givit utförligare svar, om de haft tid till detta. Naturligtvis
är det också möjligt att de valde att inte svara på grund av i eget tycke kontroversiella åsikter.
Om detta är fallet kan bortfallet ha påverkat vårt resultat. Det är dock inte särskilt sannolikt –
debatten om filter och censur är livlig, och vi håller för troligt att man vill delta i diskussionen
om man är intresserad av ämnet.

Både i följebrevet till och i själva enkäten berättade vi att alla medverkande var anonyma.
Några respondenter påpekade dock att eftersom de skulle ange både kön och yrkestitel, var de
ju inte anonyma, de menade att det var möjligt att med denna information ta reda på vilka som
besvarat enkäten. Kanske borde vi ha förklarat tydligare att vi i den färdiga uppsatsen inte
skulle nämna varifrån vi fått de olika svaren.

2.1.1 Kommentar till enkäten

Här presenterar vi de skäl vi har för att ställa de frågor som finns med i enkäten och även våra
egna föreställningar om de svar vi kan tänkas få (bilaga 2).

Först och främst hade vi med ��� och����
��
�. Att vi valt att ha med kön beror på att vi, för
vår egen skull, ville få en blick över könsfördelningen när det gäller de systemansvariga på
biblioteken. Diskussionen om ett genusperspektiv fanns i början av utformandet av enkäten,
men vi insåg att det inte var det som var relevant med vårt arbete. Ändå valde vi att ha med
detta. Yrkestitel ville vi ha med för att se vilka på biblioteken som hade ansvaret för
datorerna.

Fråga 1, $����������
��	
����
��
��������	#��

������������
�
%��denna känns viktig för
att visa hur många som idag inte har datorer för allmänheten, om det finns några.



12

Fråga�2, $���	�� ������
��	
����
��
��������	#��

��������%��denna fråga är intressant
för att visa t.ex. hur många datorer i snitt det finns på de folkbibliotek vi valt.�Detta räknar vi
med skilja sig mellan de storlekar kommunerna har, ju fler invånare, ju fler datorer antar vi
finns på folkbiblioteken.

Fråga 3 och 4, &��� ��������
�
�#���
��������
���
'����� �������
��� �� ��#�� ���� �
�� �����
����
��� 
�%��placeringen är av stor vikt för vår undersökning och varför man valt just den
placeringen är ännu viktigare. Vi menar att datorernas placering är något som påverkar både
bibliotekarier och användare. Exempelvis kan en användare tänkas anpassa sitt
Internetanvändande efter om bibliotekspersonal och andra användare kan se datorskärmen
eller ej.

Fråga 5, $���������
����	������
�����������������
��
���
	�����������
��
'����
�������
�%:
frågan förklarar sig själv.

Fråga 6, (	� ��'� ���� �

�� ����
� ���� ���� ��� 
���� �
%: detta undrar vi eftersom vi vill se
vilka datorfilter som är de mest använda ute på svenska folkbibliotek och hur många som
använder det överhuvudtaget.

Fråga�7, &
	�
��
�����������������
�����	����
�������#����
��
��
�%��här vill vi se om  det
går att urskilja  något mönster bland vilka som  fattat beslut om införande av filterprogram
eller ej och hur länge dessa har funnits/inte funnits.

Fråga 8, &����� ��#�� ���� ��� ���� �� ���#���'� 
��
�� ��
� ���#���'� ���
�%�� för att man som
respondent skall utveckla sitt svar i föregående fråga kände vi att det behövdes klargöras vad
som orsakade beslutet. 

Fråga 9 och 10, $��� ��� �
 �
�� �� �
��
� ��
��
���#����� 
�� ��� ������
�
'� ���� �	� ��'
�����%:�oavsett om man har filter respektive inte har filter, vill vi se om man har skrivna eller
muntliga regler för vad användarna får  och inte får göra med datorerna.. Här ser vi också ur
en jämförande aspekt likheter och/eller skillnader mellan biblioteken.

Fråga 11, 12 och 13, &������
������	����
����	������
����������������'��
	������
��
�����
�����
��
'����
��������
�����	����
�����������������
����������������
�
�och���
����
�������: dessa tre sista frågor kan vara känsliga. Vi har här diskuterat angående hur mycket
man berättar i en enkät. Dock har vi kommit fram till att de, p.g.a. anonymiteten,  bör kunna
besvara frågan utan att känna sig utpekade.

Ett mindre antal respondenter hade på fråga 4 !������
��� ����#�������
������������
��� 
�%
endast svarat ”ja”. I efterhand står det klart att vi borde formulerat frågan annorlunda, då det
vi ville veta var vilka dessa skäl var. En klar majoritet av de som svarat att de hade vissa skäl
till den valda placeringen av datorerna hade dock angivit dessa skäl.

Även fråga 8, &����� ��#�� ���� ��� ���� �� ���#���'� 
��
�� ��
� ���#���'� ���
�%, kunde ha
formulerats annorlunda. Flera av de som inte använde filter hade inte besvarat frågan, troligen
beroende på att de haft bråttom och helt enkelt inte sett ordet ”inte” i frågan. De har därmed
trott att frågan endast var ställd till bibliotek som använde datorfilter.
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Det är tveksamt om en pilotenkät hade lett till omformulering av dessa frågor, de allra flesta
har enligt vår bedömning förstått frågorna.

���������,#�

Samma enkät som sändes ut till 76 folkbibliotek på geografiskt skilda håll använde vi även
som grund för våra intervjuer med tre olika bibliotekarier på tre olika folkbibliotek runt i
Sverige. Dessa utvecklades genom att samtalet flöt på och frågorna är således inte desamma
vid varje intervju. Utav de tre bibliotek vi från början valt ut tackade ett nej då de ansåg att de
inte hade något att tillföra. De hänvisade oss till en IT-konsulent som i sin tur gav oss
telefonnummer till några bibliotek i den kommunen som kunde vara intresserade. Vi tog
kontakt med ett av dessa bibliotek och de var villiga att ställa upp på en intervju.

Vid intervjuerna valde vi att dels spela in på band, dels anteckna om det förekom några
rörelser, minspel eller annat som en bandspelare inte kan uppfatta. Vidare gjorde vi så att en
av oss var ”huvudintervjuare”, d.v.s. den som höll i intervjun och först och främst ställde
frågor. Den andra antecknade och bröt in vid eventuella frågor som hon ansåg vara relevanta.
Detta sätt att intervjua gav även olika längd på intervjutiden, den första tog ca 8 minuter
(bortsett från rundvandringen i bibliotekslokalen då det även tillkom viss information, som
enbart antecknades och alltså inte bandades), den andra tog 17 minuter och den sista ca 10
minuter.

När de tre intervjuerna genomförts och vi diskuterat materialet beslutade vi oss för att det inte
fanns någon anledning att göra fler. Även om vi kunde diskutera frågorna mer noggrant skilde
sig materialet vi fick in genom intervjuerna inte från enkätmaterialet. Något som kan ha
påverkat svaren i intervjuerna var att de intervjuade inte var anonyma inför oss. De var dock
på ”hemmaplan” - alla intervjuerna ägde rum på de respektive biblioteken - vilket bör ha gett
en något ökad självsäkerhet. Den person vi intervjuade sist fick frågorna skickade till sig,
vilket påskyndade intervjun något tidsmässigt sett då denne snabbt svarade på de färdiga
frågorna. Detta eftersom den hade fått tid att tänka igenom sina svar. Ändå anser vi att detta
inte påverkade nämnvärt då svaren inte skilde sig med någon större avvikelse än de andra
svaren vi fått, både via utskicket samt de andra två intervjuerna.

����3�,��

Urvalet av folkbibliotek till både enkätundersökningen och de tre intervjuerna gick till på
följande sätt. Med hjälp av Svenska Kommunförbundets kommungruppering delade vi in
kommunerna efter de storlekar som står angivet där. Detta för att få ett stort omfång av
kommuner, samt spridning geografiskt. De indelningar som gjorts av Svenska
Kommunförbundet är följande: storstad, förortskommun, större stad, medelstor stad,
glesbygdskommun, industrikommun, landsbygdskommun, övrig större kommun samt övrig
mindre kommun (Svenska Kommunförbundet, 2001).

Ur varje kolumn valde vi ut åtta kommuner, förutom ur spalten �������där det enbart finns
tre kommuner. Här valde vi att ta med alla tre, eftersom de andra kommunspalterna fick fler
utvalda och p.g.a. att vi ville ha den geografiska spridningen. Själva urvalet gick till på så sätt
att vi slumpvis pekade på kommuner ur varje kolumn. Efter detta sökte vi upp deras adresser
på Internet via kommunernas hemsidor. Fanns det ingen reguljär postadress angiven på
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hemsidan, pekade vi ut en ny kommun i samma kolumn o.s.v. Sammanlagt gav det oss 76
folkbibliotek att göra utskick till. För att göra urvalet använde vi oss av en förteckning över
Sveriges kommuner som även denna finns på Svenska Kommunförbundets hemsida.

Dessa 76 folkbibliotek kompletterade vi med ytterligare tre bibliotek, vilka vi for till för att
göra intervjuer. Dessa valde vi ut på ett annorlunda sätt än det sätt vi valt ut de vi gjorde
enkätutskick till. Vi valde här två bibliotek på en ort som låg närmast geografiskt den ene av
oss hemort, samt ett bibliotek som låg nära den andres hemort. Detta för att underlätta resan
till de två platserna.

����1���+� ����

Metoden vi valde för att analysera det resultat vi fått fram i enkäterna och intervjuerna är
inspirerade av den så kallade grounded theory-metoden. Denna metod kallas även
kartläggningsmetoden och innebär att man försöker gruppera den data man har för att så
utförligt som möjligt kunna kartlägga den undersökta företeelsen. Man systematiserar sin data
på följande nivåer: �
 �
��
 är den undersökta företeelsen i sin helhet. Begreppet delas in i
��
 ���
�, som i sin tur kan delas in i ��	
�����
�� Varje dimension har olika �����

�
(Eneroth, 1984, s.144). Man går igenom materialet gång på gång för att så många breda
kategorier som möjligt, och fortsätter på samma sätt inom kategorierna (Eneroth, 1984,
s.145). Resultatet blir en noggrann kartläggning av den undersökta företeelsen. Vi har inte
strikt följt denna metod, utan istället anpassat den så att den passat vårt eget arbete. Detta har
gått till så att vi valt att diskutera och redovisa enkät- och intervjusvaren efter de olika teman
vi menat oss kunna urskilja. Vi har dock inte använt alla de undernivåer som kan ingå i en
mer regelrätt brukning av denna metod.

���	��	%%��	��
���&
	�

Detta kapitel innehåller försök att karakterisera de begrepp vi har med i arbetet. I den större
delen försöker vi redogöra för vad 
�� egentligen innebär och om man kan se på det som en
helhet. Likaså ordet 	���� används ofta i samband med diskussionen kring ämnet Internet och
filter när det rör sig om offentliga platser där många människor har tillgång till datorer och
framförallt när barn är inblandade. Men vad betyder orden? Finns det någon som klart kan
uttrycka exakt vad etik och moral innebär för alla människor överallt? Dessa används
dessutom oftast tillsammans utan några skiljetecken även om dessa inte betyder samma sak.
För att specificera begreppen i detta sammanhang har vi valt att presentera SUNETs etiska
regler för de som anslutit sig till dess nätverk som exempel. Ytterligare ett begrepp som vi
valt att presentera här är �
����. Dels vad ordet betyder enligt ordboken, dels hur man
förefaller uppfatta begreppet i stort. I slutet av detta stycke har vi även en förklaring av vad
�
��
 innebär. Sist tar vi upp förklaringar av ord som kommit upp under arbetets gång och
finns med i texten. Med detta kapitel vill vi redogöra för samt förtydliga begrepp vi anser vara
av vikt för debatten kring och besvarandet av våra frågor.

����2�	$��&'� ����

Först och främst har vi en diskussion ur till största delen en filosofisk synvinkel av vad moral
och etik är, och därefter vad vi själva anser att dessa begrepp har för innebörder. Detta för att
läsare av detta arbete skall få viss inblick i hur våra egna tankegångar gått under arbetets
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gång. Att vi valt en filosofisk vinkel beror på att vi anser att den passar bäst. Det finns ingen
exakt definition på  dessa ords betydelser, utan varje person får själv avgöra vad innehållet för
denne skall vara.

*��:��- läran om (god) moral (Norstedts svenska ordbok, 1997, s. 224).

9&��:��- uppfattning om rätt och orätt som styr värdering av handlingar (ibid., s. 625).

Etik av grekiskans 
��� som betyder sedvana, seder. Ur filosofins synvinkel ser man tre
ämnen eller problemområden som skiljer etiken. Dessa är:
1.  )��	����
��
2.  *�����

�����
3.  *
�
��
De två senare är invecklade och passar inte vårt ändamål, men den första förefaller vara
relevant för vad vi vill diskutera kring begreppet etik. Normativ etik utforskar vilken moral
som kan vara den rätta (Filosofilexikonet, 1997, s. 143). Dock försöker vi inte att reda ut
exakt vad som är den rätta moralen här, vi vill poängtera att det anser vi är var och en som
skall avgöra. Skälet till att vi har valt att se till den normativa etiken är för att få en blick av de
syner på moral som finns. Just detta perspektiv används även av andra, och inte enbart
filosofer, för att statuera moral och dess betydelse (ibid., s. 143). Vi anser att det finns en
moral i samhället som är känd av de flesta, utan att reglerna skrivits ner på papper och utan att
man säger dem högt. Vidare finns det två slags typer av moraliska värderingar och den ena är
att man skall påbjuda plikter, med vilket menas något man bör eller skall göra, och det andra
påbjuder goda handlingsmål, d.v.s. något som är värt att sträva efter (ibid., s. 143). Här kan
man diskutera vilken sort av de två man skall sträva efter och i hur hög grad. Det finns både
saker man bör/skall göra i livet, sådant som förväntas av oss och vidare saker som är allmänt
för alla i samhället att man skall sträva efter för att bli en s.k. bättre människa, moraliskt sett.
Till exempel kan man säga att barn lär sig av föräldrar i första hand vad man får och inte får
göra. Vi menar att Internet är ett medium som kräver att man har viss uppfostran, eller lärdom
av moral om man så vill, för att kunna hantera, liksom alla andra medier t.ex. television,
litteratur, radio etc. En del program på TV kräver att barn får förklaringar till för att de skall
förstå att det som sker är rätt eller fel, moraliskt sett. Likaså med webbsidor på Internet. Vissa
saker förstår man ändå själv och andra lär man sig under livets gång. Alla människor har olika
trösklar för att nå fram till alla nivåer av moral som finns. På Internet finns alla nivåer och det
är antagligen därför som det finns allt från pornografi, bombrecept, nazistiska åsikter till
sagor, matrecept o.s.v. Om detta kan man läsa i ������
����
��������	�

���
����������	
�������� ������
����

��'�en rapport gjord av Johannes Balslev och Kerstin Rosenqvist. De
diskuterar etik och moral för att påvisa olika nivåer, eller typer, av begreppen för att skilja på
allmänna uppfattningar om vad begreppen innebär till mer personliga åsikter (Balslev &
Rosenqvist, 1994, s. 11). Här har de, utifrån yrkesrollen som bibliotekarie, delat upp
etikbegreppet för att skilja på några av de åtskilliga nivåerna av begreppet:

a)  en allmän etik, som man delar med andra medborgare
b)  en arbetsetik, med arbete som gemensam nämnare
c)  en biblioteksetik, som är gemensam för alla biblioteksanställda - eller
gemensam för alla, som intresserar sig för biblioteksfrågor
d)  en bibliotekarieetik, som sammanhänger med bibliotekariernas
yrkesidentitet
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e)  bibliotekets etik, såsom den etik, som gäller vid en bestämd arbetsplats
f)  den enskilda anställdas personliga etik/moral.

(ibid., s. 12)

Dessa nivåer går från en allmän tanke om att samhället har en sorts etik som alla medborgare
har gemensamt vidare fram till den personliga, individens, synsätt på etik/moral. Här har
författarna valt att lägga etik jämlikt med moral.  Den mest väsentliga skillnaden mellan dessa
båda begrepp är att etik är något som man kan kalla för ”moral av andra ordningen” medan
moral  gäller hur vi agerar i en specifik situation (ibid., s. 11). Etik kan man använda på ett
mer teoretiskt plan, anser Balslev och Rosenqvist.

Stig Roland Rask säger i *
�� 
��
�� ���� ���
�� �� �
������ �� ����
��� ��� ���� � 
��
�'
�
�� � ��
�'��#�������
��������+
�����
���#����
��
���		
�������������angående etik och
moral satta mot varandra: ”…Att låta moralen vara våra handlingar och låta etiken vara våra
reflektioner kring desamma…” (Rask, 2000, s. 8). Alltså anser han att moral är de saker vi
gör. Dock undrar vi om man alltid vet att det man gör är rätt eller fel? Ibland  kan  man t.o.m.
medvetet göra något ”fel” för att t.ex. se om man kommer undan eller bara är osäker på om
det är tillåtet. Så kan fallet säkert vara när barn eller ungdomar sitter framför en dator med
Internet. Man vet att pornografi, nazism eller bombrecept är  förbjudet , men ändå ser man på
det och då oftast i smyg. Dels för att veta vad det hemska är, dels för att man vet att det inte är
tillåtet. Som barn testar man gränser, tror vi och minns själva detta från vår barndom. Och
Internet är inte det enda medium som tillhandahåller allt det som i samhället anses som
omoraliskt. Återigen är det, som vi ser det, i första hand föräldrars ansvar att se till att deras
egna barn inte går för långt. För att utveckla detta vidare menar vi att  rollen som bibliotekarie
inte skall jämföras med någon mer övervakande föräldraroll i större utsträckning. När man
arbetar på ett bibliotek har man ansvar för att miljön skall vara trevlig för besökare, att de
regler som finns efterlevs, att de medier som finns är funktionella o.s.v. Vad varje människa
som går in på biblioteket har med sig i sin personlighet vet man inte som bibliotekarie. Vi
föreställer oss att personal på ett bibliotek till viss del kan fungera som pedagoger och lära ut
en hel del, men alla som besöker biblioteket är individer med olika liv och innehåll. Detta
leder till, anser vi, att man som bibliotekarie kan påpeka att man inte bör/får se på t.ex.
webbsidor med nazistiskt innehåll på biblioteket eftersom det inte är etiskt rätt, men i
slutändan är det individens egen tro gällande begreppen som är sanna för just den personen.

I ���� ���� ��
��
� �� 
�� ��	����� �� ���
���	�
�� säger Jan Sandred och Ulf Engström att
omoraliskt handlande sker på Internet p.g.a. att vi ännu inte lärt oss hantera mediet (Sandred
& Engström, 1999, s. 29). De påstår även att Internet är en egen värld där man är anonym. Att
informationen som finns på Internet inte alltid är sann är något som de också påpekar. De
anser att Internet inte ersätter bibliotek eller lärare och att elever inte blir bättre i skolan av att
man tar in fler datorer än lärare (ibid., s. 28). Detta ser vi vara en viktig poäng, inte minst för
bibliotekarier. Även om Internet tagits in på biblioteken behöver man inte se det som en farlig
väg eller t.o.m. ett hot mot yrket. Vidare säger Sandred och Engström att ungdomar bör få
tillgång till webbsidor med t.ex. nazistiskt material, dock i sällskap med någon vuxen för att
kunna lära sig av vad som står på sidan och inte bara fördöma innehållet utan att förstå (ibid.,
s. 28). De anser alltså att man skall dra nytta av de s.k. omoraliska webbsidor som finns på
Internet för att påvisa vad som inte är bra med vissa åsikter. Av detta kan ungdomar lära sig
att argumentera bättre. Dock har skolan sedan 1997 inget ansvar för hur den enskilde eleven
tar åt sig av det material som finns tillgängligt på Internet, säger de två författarna. Detta
sedan Skolverket ändrat ansvaret för Internets innehåll (ibid., s. 33). Ser man på hur
Skolverket valt att frigöra sig ansvar från innehållet på Internet samtidigt som eleverna själva
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är ansvariga för de webbsidor som de besöker kan det jämföras med på hur man skall se på
bibliotekets ansvar. Vi är beredda att hålla med om att webbsidor inte bör förbjudas,
tillgången till all den information som finns på Internet är ändå ovärderlig.  Kanske är det
främst skolans sak att hjälpa eleverna att förstå materialet. De måste få lära sig källkritik, att
allt på Internet inte är sant. På en lektion om källkritik kan de lära sig mer om moral och etik
vilket kan leda till att man i biblioteket inte behöver ha begränsning av informationen. Dock
tror vi ändå att vissa kommer intressera sig för dessa ”förbjudna webbsidor” i alla fall, men
som vi har förstått det från våra insamlade enkäter, är det enbart ett fåtal som besöker sådana
webbsidor på biblioteken.

3.1.1 SUNETs etiska regler

Många bibliotek är idag anslutna till SUNETs nätverk (SUNET är en förkortning av Swedish
University Computer Network). Genom att ansluta sig skall man också ta del av och följa,
vissa regler. Reglerna är främst praktiska. Bland dessa regler rekommenderas att man har
filter för att ”…försvåra användning av falska IP-adresser för samtliga anslutna nät…”
(SUNET, 2001). De förespråkar alltså filter i en teknisk aspekt, inte för att förhindra  tillgång
till viss information. På SUNETs hemsida finns även etiska regler. Dessa är fastställda av
SUNETs styrelse vid ett sammanträde den 30:e mars 1999. Dessa lyder som följer:

SUNET fördömer som oetiskt när någon
        1. försöker få tillgång till nätverksresurser utan att ha rätt till det
        2. försöker dölja sin användaridentitet

                     3.försöker störa eller avbryta den avsedda användningen av nätverken
                    4. uppenbart slösar med tillgängliga resurser (personal, maskinvara eller

              programvara)
                     5. försöker skada eller förstöra den datorbaserade informationen

     6. gör intrång i andras privatliv
     7. försöker förolämpa eller förnedra andra.

(ibid., 2001)

Vi tolkar detta som så att SUNET rekommenderar filter för att skydda datorns hårdvara och
användande av etiska regler för att uppmana användare att visa respekt för andra individer och
grupper på Internet.

����4�����

/	
��:��- förhandsgranskning (för eventuellt förbud) av tryckt eller inspelat alster avsett för
masspridning; förbud mot spridning av tryckt eller inspelat alster (Norstedts svenska ordbok,
1997, s. 150).

Enligt Norstedts innebär alltså censur den rent konkreta handlingen att undersöka något för
eventuellt förbud.  I första hand gäller det tryckt eller inspelat alster. Att censur är ett otroligt
känsligt ämne har väl inte undgått någon. Nämner man ordet blir de flesta förfärade och säger
att "det vill vi inte ha/skall vi inte tillåta", och utan att ens lyssna färdigt drar de öronen åt sig.
Yttrandefriheten är något vi alla måste kämpa för. Börjar vi dra in på vad som kan ses som
farligt material faller snart allt och Sverige blir en diktatur, eller? Detta är ett ämne som måste
diskuteras mycket och länge när det gäller vårt uppsatsämne. När en bibliotekarie begränsar
informationsflödet på Internet genom att sätta i ett filter i datorn eller skriver ner regler på ett
papper anser många att censuren tagit sig in på folkbiblioteket. Detta kan dock diskuteras. I
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debatten på BIBLIST, som vi följt gällande filter, censur o.s.v. på biblioteken, kan man se hur
de flesta delats in i två olika läger: antingen är man mot censur, men för regler eller så är man
mot censur punkt slut. Yttrandefriheten över allt annat, propagerar några. I en del inlägg tycks
användandet av begreppet censur vara något malplacerat. Vi anser att det inte kan kallas för
censur att sätta upp regler för t.ex. uppförande i biblioteket. Hårddrar man detta resonemang
kan Sveriges lagar sägas vara censur för befolkningen och deras liv. Överallt i samhället finns
regler och lagar, även när man surfar på Internet finns s.k. )
�,�

. Sandred och Engström
tar upp lite om dessa etikettregler som kan finnas när man använder Internet (Sandred &
Engström, 1999, s. 116). Oftast är det användarna själva som bestämmer dessa regler, som för
nybörjare kan vara svåra att ha under kontroll. I vissa fall kan man bli utkastad från s.k.
������	�� (speciella webbsidor där man chattar) o.d. om man inte sköter sig. Exempel på
handlingar som kan leda till utestängning är att man ägnar sig åt s.k. ���	�� '�vilket betyder
att man bokstavligen smutskastar en annan person via t.ex. chatten (ibid., s. 114). Den eller de
som ansvarar för chatten kan då stänga av användaren som ägnar sig åt detta. Dock är
toleransnivån hög på Internet (ibid., s. 116). Man kanske inte skall gå så långt som att kalla
detta för censur, men vi vill  tydliggöra att regler finns överallt och då också på Internet.

)
��
 är helt enkelt vett och etikett, fast på Internet. Där finns det både skrivna och oskrivna
regler om hur man bör uppföra sig. Veteranerna på Internet kan ta mycket illa vid sig om man
som nybörjare gör bort sig. Vi har valt att ha med detta stycke för att påvisa några av de
(outtalade) regler som finns när man skall bege sig ut på Internet, samt att Internet är ett
samhälle för sig där inga specifika personer regerar, utan man samarbetar för trivselns skull
Även i vårt fysiska samhälle har vi oskrivna regler, men det är inte alltid alla följer dessa och
kommer man från en annan kultur kan detta ställa till problem.

På ---������ 
���
 kan man ta del av en del av alla de regler som gäller netikett (Passagen,
2001). Dessa är uppdelade i allmän netikett, netikett för e-post, netikett för egen hemsida,
netikett för diskussionsgrupper (NEWS) samt netikett för webbchat/IRC. IRC är en
förkortning av Internet Relay Chat. Detta innebär enkelt uttryckt att det man skriver när man
är inne i sådan chat läses så gott som omedelbart av de andra deltagarna, och man kan också
få svar så snart någon hunnit skriva ihop ett. Det finns många olika chatter där allt mellan
himmel och jord diskuteras, och det är även möjligt att gå in i en privat chat tillsammans med
en annan person, då endast dessa båda kan läsa varandras inlägg (Kvanum, 1996, s. 3).

Den allmänna netiketten råder en att skriva kortfattat, då det blir lättare att läsa i t.ex. e-post
och diskussionsgrupper. Man skall alltid skriva med små bokstäver, då stora bokstäver
betyder att man skriker. Om något behöver understrykas skall asterisker användas.
Personangrepp bör undvikas och allt som man skriver tänkas igenom. Till sist skall/bör man
inte sprida kedjebrev, reklam eller annat massutskick. Vidare är det några ytterligare regler
när det gäller e-post och dessa är att för stora filer bör inte skickas, då det tar tid för
mottagaren att ladda ner detta, samt att se upp för virus. Öppnande av okända filer skall man
vara ytterst aktsam med och alltid se till att inget virus sänds från ens egen adress till någon
annans. När det gäller hemsidor skall man vara medveten om att man är själv juridiskt
ansvarig för det som finns på sidan samt att t.ex. kränkande material kan strida mot lagar,
både nationellt och internationellt. Man bör även vara alert när det kommer till upphovsrätt
och inte använda sådant material som är skyddat av denna rätt. Till sist skall användare kunna
nå en genom att se till att ens e-postadress finns tillgänglig på hemsidan. I diskussionsgrupper
är det viktigt att hålla sig till ämnet, att man läser det som redan står innan man skickar sitt
eget inlägg, använder ett trevligt och hövligt språk, inte skickar samma inlägg till flera
grupper (detta för att inlägget kanske inte passar i alla dessa grupper), ha en kort rubrik på
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inlägget, använda sig av sitt eget namn samt hålla sig till ämnet. Användes citat av andra skall
man göra det med förnuft och inte med för långa citat. Man skall vara medveten om att man
kommunicerar med flera människor samtidigt och inte bara vända sig till en och samma
person hela tiden. Blir man ansatt skall gruppen hellre lämnas än besvaras med samma ton.
Under en chatstund på en webbchat skall man vara medveten om att de inlägg som görs
dokumenteras och därför bör inlägg som man inte kan stå för längre fram undvikas. En
identitet räcker, man bör inte skicka inlägg under mer än ett namn, och brott mot detta kan
medföra avstängning. Ytterligare ett tips är att se upp för bedragare på Internet som är ute
efter personlig information för att komma över Internetkonton och/eller värdehandlingar.
Sådan information bör aldrig ges till någon okänd (ibid., 2001).

I alla kulturer finns ett allmänt vedertaget uppförande. Så även här i Sverige. Att reglerna på
Internet inte handlar så mycket om hänsyn till andra i situationer då någon kränks eller blir
utsatt för stötande material, utan kanske handlar om att många ser Internet som ett fritt
samhälle där alla får leva sina liv som dom vill. Att det överhuvudtaget finns regler visar på,
anser vi, att ett samhälle, vilket som helst, inte överlever utan vissa bestämmelser kring
beteende och uppförande. Vi uppfattar det som att detta stödjer biblioteken ifråga om regler
hör hemma på ett bibliotek eller ej.

����"	�$���	���� ���
���������	$*� ������&'�&�����

Etik och moral är två, om än snarlika beroende på hur man tolkar dessa, olika begrepp. När
det kommer till etik förefaller det vara en övergripande, gemensam för alla människor i
samhället, regel. Etik är alltså de grundläggande regler för beteende som är allmänt bekanta
för de flesta i samhället. Moral definierar och specificerar på ett djupare plan individens syn
på de regler som etiken har. Detta är, som märkes, begrepp att avgöra först och främst av den
enskilda människan. Alla som kommer till biblioteket bör bemötas med respekt för sin
moraliska uppfattning, men ändå på ett sätt som tydligt klargör bibliotekets etiska inriktning.
Dock måste personalen på biblioteken själva vara medvetna om att lokalerna faktiskt hyser en
institution av ett slag och p.g.a. detta är beroende av en hel del andra regler och lagar som
tillhör kommunala institutioner.

Censur bör till största del ses ur en juridisk aspekt. Det som enligt lag skall/bör/får censureras
är också det som skall/bör/får censureras, ingenting annat. Något vi bör akta oss för är att
blanda personliga åsikter och allmänna riktlinjer,  vilket kan förvärra istället för att lösa de
problem vi har. Vi tänker då i första hand på de situationer som förekommer på bibliotek i
samband med de datorer som finns tillgängliga för allmänheten, t.ex. då användare ser på
webbsidor med drogpropaganda. Vad man som bibliotekarie personligen anser får inte spela
någon roll, det är endast bibliotekets etiska linje som skall avgöra vad som är tillåtet eller ej.
Vi är av den åsikten att censur  kan tillåtas förekomma när det är rätt och lagligt, men att
begränsning av information med hjälp av regler och fungerande filter på datorerna inte är
censur. Regler för uppförande och av praktisk karaktär kan underlätta bibliotekariers arbete.
Besökare av biblioteket har även de att ansvar gentemot varandra och personalen, att se till att
alla trivs och kan dra nytta av den enorma tillgång ett bibliotek faktiskt är. Att andra medier
än böcker finns på biblioteket skall inte ses som problemskapare, utan snarare en positiv
utveckling för samhället.
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Under denna rubrik presenterar vi några enklare begreppsdefinitioner. En del av dessa är av
en mer teknisk karaktär och vi har med dem för att förtydliga de ord vi använder oss av i
arbetet.

3.4.1 Hemsida och webbsida

$
	���� är den första sidan man kommer till när man går in på t.ex. en organisations eller
privatpersons sida. Det är, kan man säga, basen. Härifrån kan det finnas länkar till andra sidor
hos samma organisation eller privatperson, men de är då alltså inte längre hemsidor. Det är
alltså den första sidan, men inte mer (Schildt, 1998, s. 112). Detta begrepp blandas ofta ihop
med�-
�������(ibid., s. 117)� En webbsida är alla sidor på Internet och är dokument som är
skrivna med $.*/�������  (HTML - Hyper Text Markup Language). På alla Internetsidor
kan det med hjälp av sådan kodning finnas bilder, text o.s.v. (ibid., s. 112). Vi har i arbetet
försökt att använda begreppet hemsida när det varit en sådan sida vi använt oss av för att
lättare precisera de sidor vi besökt i referenslistan. Webbsida har vi använt som ett mer
allmänt begrepp. I vissa fall har vi använt andra formuleringar också, som t.ex. ”sidor på
Internet” o.d.

3.4.2 Filter, datorfilter, Internetfilter etc.

Eftersom arbetet handlar till stor del om ���
� på bibliotekens datorer med Internet för
allmänheten har vi använt ordet filter i många sammanhang och i olika kombinationer. Några
exempel är enbart filter, datorfilter, Internetfilter o.s.v. Detta mycket för att få variation i
texten. Dessa olika ord har dock alla samma innebörd.

3.4.3 Besökare, användare, låntagare etc.

Även besökare, användare och låntagare har vi använt synonymt för att variera texten i
uppsatsen. Här menar vi samma grupp av människor med alla dessa begrepp, även om man
inte enligt ordboken finner samma betydelse för dessa tre.

3.4.4 Respondent  och informant

De som besvarat enkäterna samt blivit intervjuade benämner vi respondenter. Detta eftersom
respondent är den som är delaktig i företeelsen, d.v.s. i vårt fall har vi intervjuat bibliotekarier
om deras inställning till sin egna inblandning gällande vår huvudfråga. Eftersom frågan gäller
deras yrke och deras delaktighet blir de respondenter. Informanter är istället inte delaktiga i
företeelsen (Holme & Solvang, 1997, s. 104).
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På Internet kan man hitta en mängd olika webbsidor av skiftande intressegrad och kvalité. En
del bra och tankeväckande, andra kanske mindre bra. Ett sätt att hindra Internetanvändare på
bibliotek från att nå vissa webbsidor på nätet – pornografiska och nazistiska, webbsidor med
recept på droger och bomber och så vidare – är att installera datorfilter på de publika
Internetdatorerna. Detta hindrar även känsliga personer från att se stötande webbsidor och ta
illa vid sig av dessa. Jakob Harnesk berättar i tidningen Svensk Bokhandel att dessa program i
första hand har utvecklats för föräldrar som oroar sig för vad barnen kan ta sig till på nätet när
de inte ser på, men de kan även användas av exempelvis skolor och bibliotek. Problemet med
många filter är deras grovmaskighet. De tar inte endast bort exempelvis bilder på nakna bröst
utan även seriösa webbsidor om bröstcancer, svenska sidor som innehåller siffran sex etc. En
bibliotekschef som prövat filtret Cybersitter berättar i Svensk Bokhandel att filtret filtrerade
bort en del seriöst material, samtidigt som det inte var tillräckligt effektivt i sin filtrering
(Harnesk, 1998, s. 64).

Ett problem med filterprogram kan vara att de ofta både är designade och stöttade av en
engelskspråkig kultur. Filterprogrammets utvecklare delar därmed kanske inte alla de
värderingar man har i de icke-engelskspråkiga länder där programmen används (Dahlgren &
Gustafsson, 2000, s. 48). Ett annat problem med engelskspråkiga program märktes i ett test av
filterprogram som utförts av datortidningen PC för Alla, nämligen vid en sökning i Altavista:
inget av programmen tillät en sökning med ordet ����, medan alla tillät ordet ������ (Appel,
1998, s. 40).

Vi kommer först att beskriva hur filter fungerar i allmänhet, därefter presenteras några av de
vanligaste filtren. Hur de fungerar, vad de spärrar, samt för- och nackdelar tas upp. Vi har
även tagit med nästan alla de filter som används eller har använts på våra undersökta
bibliotek. Undantaget är filtret Illusion, som vi inte lyckats hitta någon information om. Sist i
kapitlet tar vi upp brandväggar och proxyservers.
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Enkelt uttryckt innebär filtrering att använda en mjukvara, ett program, som begränsar
tillgången till material på Internet. Dessa program fungerar i huvudsak på ett av tre sätt:

•  Genom att blockera nyckelord. Filterprogram som använder detta sätt har en lista på
förbjudna ord som används för att söka igenom webbsidor, e-post och chatkanaler. Om
filterprogrammet hittar ett förbjudet ord stängs användaren ute från antingen hela
webbsidan etc., eller endast från relevanta delar. I en del program kan köparen av filtret
lägga till egna ord till den förbjudna listan.

 

•  Genom att blockera webbsidor. Även denna typ använder listor, men istället för nyckelord
innehåller listan förbjudna webbsidor. I likhet med nyckelordsfiltren innehåller de
förbjudna webbsidorna ofta pornografiskt eller på annat sätt stötande material. Eftersom
Internets innehåll hela tiden förändras kan man ofta ladda ner uppdateringar av listorna,
och i många av dessa program kan även köparen lägga till egna webbsidor till listan. Det
blir allt vanligare att en kombination av nyckelords- och webbsideblockering används.
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•  Genom att värdera webbsidor. Dessa filter fungerar på så sätt att webbsidor värderas efter
graden av nakenhet, våld etc. som förekommer. Antingen får den som står bakom sidan
själv ange denna grad, eller så bedöms sidan av en utomstående part. Man ställer sedan in
sin webbläsare på att endast acceptera en viss grad av stötande material. Exempelvis kan
man ställa in den på att inte släppa igenom någon nakenhet, men acceptera milda
svordomar (Ormes, 2001).
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4.2.1 Cybersitter

Detta program bygger på att man har listor där det står vilka webbsidor,
e-postadresser, chat och nyhetsgrupper som är förbjudna. Dessa listor uppdateras periodiskt
och man kan lägga till egna webbadresser, e-postadresser, fraser och kreditkortsnummer.
Listorna är gratis, men de är engelskspråkiga. Vill man ha dem på svenska kostar det extra.
(Alvelid, 1997) ”Du kan i princip filtrera bort hela nätet” skriver Aftonbladets Peter Grensund
om Cybersitter 2000. Det har fem obligatoriska grundfilter samt en mängd tillägg med hjälp
av vilka man kan välja bort exempelvis pokémon- och sportwebbsidor. Om användaren
försöker nå en otillåten webbsida hamnar denne istället på en säker adress. Tillverkarna menar
att Cybersitter ska kunna filtrera webb- och ICQ- chatter, vilket inte lyckades i Aftonbladets
test. Programmet klipper bort valda ord i både in- och utgående mail, men saknar bildfilter. I
omdömet om filtret menade Grensund att filtret är mycket snävt, exempelvis filtrerades
Yahoos seriösa kategori om sexualitet bort (Grensund, 2001). Enligt PC för Alla nr 5/98 är
Cybersitters lista på otillåtna webbsidor hemliga för att förhindra yttre insyn. Då några
amerikanska journalister kom över listan visade det sig att ord som ”gaysamhället” var
svartlistade, vilket gör att flera ser en koppling mellan framför allt detta filterprogram och den
amerikanska kristna högern. Yttrandefrihetsgruppen Peacefire, som är mot hindrande av fri
tillgång till information, och därmed mot Internetfilter, hör också till de sajter man inte
kommer åt då man har Cybersitter installerat. Innan Cybersitter installeras analyseras den
egna hårddisken av programmet, vilket gör att man inte alltid kan installera det om man
besökt Peacefires hemsida (Appel, 1998, s. 3).

4.2.2  Netnanny

Detta filter reagerar på vissa svartlistade ord, samt filtrerar sidor efter gratislistor som
uppdateras regelbundet. Det är också möjligt att själv lägga till både ord och webbsidor.
Oönskad chat och e-post blir omöjligt med detta program. Man får själv välja nivå på
filtreringen, antingen visas en varningstext, ord maskeras, eller så släcks programmet ner
(Grensund, 2001).

4.2.3 Cyberpatrol

Spärrar webbsidor, chat, nyhetsgrupper samt blockerar nedladdning av filer från ftp-arkiv. I
det här programmet kan man göra en grundlig plan av vad man vill skall spärras. Även fraser
och ord kan särras i IRC-chatter. Dagligen kommer uppdateringar med webbsidor som spärras
(Alvelid, 1997). Med Cyberpatrols finess Chatguard kan man blockera IRC-kanaler och
diskussioner med svartlistade ord, eller ord man själv önskar förbjuda. Det stör chat och e-
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post genom att ersätta förbjudna ord med X. Det saknar bildfilter, och enligt ett test i
Aftonbladet är det fyllt av funktioner, men ändå lätthanterligt (Grensund, 2001).

4.2.4 Webchaperone

Detta filter har en lista med kategorier som i sin tur har olika alternativ och använder en
speciell metod som filtrerar webbsidan efter ord, innehåll och/eller struktur. Man kan lägga in
egna ord och fraser som skall spärras. Användare kan få olika befogenheter. Verksamheten på
Internet sparas på datorn, så man kan se vilka sidor som besökts av vilken användare (Alvelid,
1997). Webblocker, som användes på ett av våra undersökta bibliotek, fungerar på ett
liknande sätt: det använder sig av företagets Cyber Patrols lista med potentiellt stötande
material (Könick, 2001).

Vid PC för Allas test av filterprogrammen Cyberpatrol, Cybersitter, Netnanny och Surfwatch
(som fungerar på samma sätt som Cybersitter, men det går att kontrollera vilka sidor som
finns på den förbjudna listan) fungerade inget av programmen helt tillfredsställande. Flera av
programmen stoppade sidor från t.ex. Riksförbundet narkotikafritt samhälle och
samhällsprogrammet Striptease. Exempel på sidor som visades trots filtret var sidor med hård
pornografi, likdelar och sajten LSD för nybörjare. De filterprogram som erbjöd det mest
effektiva skyddet blockerade också flest ”oskyldiga” sidor. Cybersitter var den enda som inte
tillät ett besök på Peacefire (Appel, 1998, s. 40).
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En stenvägg helt utan dörrar och fönster hindrar en brand från att sprida sig mellan två hus.
En brandvägg kan jämföras med denna stenvägg – den hindrar oönskad information eller
annat från att spridas mellan två nätverk. Oftast används en brandvägg för att skilja det interna
nätverket från Internet. Brandväggen används dels för att hindra utomstående för att ta sig in i
det egna systemet, dels för att hindra detta systems användare från att göra något otillåtet
(Reinelius, 2001).

4.3.1 Reborncard

Detta är ett kort som skall skydda datorn från systemhaverier och dylikt genom att förhindra
användare att gå in och ändra systemkonfigurationen i datorn. För att kunna göra ändringar
måste man ha ett lösenord. Man kan inte spara något på hårddisken, vilket gör att man måste
ha en filserver som man kan spara på. Dock kan man ta sig in och ändra om man är riktigt
duktig på datorer (Vestergren, 2001).

4.3.2 SessionWall

En brandvägg som, enligt tillverkarna, skyddar nätverket mot obehörigt intrång utifrån,
samtidigt som det skyddar mot internt missbruk. Programmet analyserar och kontrollerar
innehållet i allt som kommer in i och går ut från nätverket. Med en URL-lista kan adresser
blockeras (PLATINUM,�2001).
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4.3.3 Proxyserver

Ett av de undersökta biblioteken berättade att de använde sig av en proxyserver. En
proxyserver, som också kallas applikationsgateway, används som säkerhetsåtgärd i ett
nätverk. Den fungerar som ett slags ingripande i trafikflödet mellan nätverket och Internet. Då
man har en proxyserver fungerar kommunikationen enligt systemadministratörens önskemål.
Om användaren försöker använda en förbjuden resurs, vilket exempelvis kan vara en
chattkanal eller en viss webbsida, så stoppas detta i proxyservern. Resultatet blir att
användaren inte kommer åt resursen. En proxyserver är inte samma sak som en brandvägg,
men däremot är den en del av en sådan (Könick,�2001).
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BIBLIST är en s.k. mailinglista som personer intresserade av biblioteks- och
informationsvärlden kan delta i, och det går även att även prenumerera på den i hela norden.
En mailinglista är ett webbaserat debattforum. Då man prenumererar kopieras
breven/inläggen och man får då automatiskt dessa skickade till sig. Alla inlägg distribueras
omedelbart och redigeras ej. Dock övervakas listans verksamhet av redaktörer (tre stycken i
maj 2001) och dessa  ingriper endast då det fordras. Alla inlägg i BIBLIST arkiveras och i
detta arkiv kan man söka efter och läsa tidigare inlägg. Programvaran för denna mailinglista
heter LISTSERV (BIBLIST, 2001). Listan riktar sig först och främst till människor inom
biblioteksvärlden och de som är intresserade av de ämnen som diskuteras där. Det kan vara
allt från någon som söker efter en text till ordningsregler på biblioteket. BIBLIST har, enligt
vad de skrivit på hemsidan, ”…till syfte att vara ett forum för nyheter och samråd mellan
anställda och andra intresserade i nordiska bibliotek.”.
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Vi har följt debatten på BIBLIST fr.o.m. oktober 2000 t.o.m. maj 2001. Diskussionen har gått
upp och ner; i vissa perioder har man kunnat följa heta diskussioner som engagerat många
personer med varierande åsikter och ibland har ämnet svalnat för att plötsligt blossa upp igen.
Vi har valt att ha med denna debatt eftersom vi anser att den ger en insyn av hur debatten förts
redan innan vårt arbete blev aktuellt samt för att jämföra det med vad våra respondenter
svarat. Det ger vår uppsats mer djup och tillför fler viktiga åsikter och belyser fler sidor.

De debatterande inläggen som vi följt har bl.a. haft ämnesorden: ”Inlägg i porrdebatten”,
”censur?!”, ”censur eller sunt förnuft?”, ”avvisning av låntagare”, ”inlägg i censurdebatten”,
”censuren” och ”filterprogram för internet”. I dessa diskuteras t.ex. kvalitetsgranskning,
pornografins plats på biblioteken, censur som en stor moralisk fråga och vem som bör avgöra
vad som är rätt och fel på biblioteken m.m. Även en laglig aspekt har kommit in i debatten
och vår egen fråga, se kapitel 6.4, till verksjuristen Susanna Broms har tagits upp i BIBLIST-
debatten av henne själv. I en del inlägg ser man tydligt hur författarens privata känslor svallat
inför ett engagerande ämne.
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För att underlätta vad som sagts i relation till vad vi skriver om i vårt arbete samt vad vi
försöker utreda har vi valt att dela in inläggen i olika teman. Dessa teman har skapats med
tanke på våra frågeställningar kring ämnena filter, censur, moral o.s.v.

5.2.1 Censur

Nästan alla vill poängtera att de är emot censur. Att censur inte är den rätta vägen och att på
lång sikt gör det mer skada än gott o.s.v. Så långt verkar de flesta vara överens, men efter det
uttalandet skiljer sig nästan alla åsikter åt. Vad censur egentligen innebär verkar vara något
som är upp till var och en. Många gånger jämförs begränsning på datorer med Internet för
allmänheten med den litteratur som bibliotekarier gör urval av. Här skiljer det sig mellan två
huvudgrupper: antingen anser man att det är samma sak att göra ett urval av informationen,
oavsett mediet eller så anser man att det inte alls är samma sak. Ett argument för att få
censurera utan att kalla det för just det är att bibliotekarier säger att bibliotekets budget inte
räcker till, och man därigenom inte kan köpa in all tillgänglig litteratur. Även här går
åsikterna åt två håll, vissa anser att det enbart är prat för att kunna välja vad de väljer att kalla
god litteratur, medan andra säger att det är så att man verkligen inte har råd att köpa in allt.  I
några inlägg menar man att  viss litteratur inte köps in då   den finns lättillgänglig i handeln.
Ett argument  rörande tillgången av Internet in säger att om man har betalat för att låta
allmänheten ha tillgång till det så har man betalat för allt . Det faktum att man inte tar in all
litteratur p.g.a. kostnaden inte kan appliceras på frågan gällande Internet eftersom man redan
har allt för samma summa, man får inga extra utgifter när det hela är installerat, menar man.  I
några inlägg menar man att om Internetanvändarna skall ha fri tillgång till allt på nätet, även
pornografi, så kan man ju lika gärna börja prenumerera på pornografiska tidskrifter. Ett annat
inlägg säger att om man börjar ta bort sådant som någon eller några finner stötande måste man
fortsätta med hela biblioteket och ta bort allt som väcker anstöt hos någon bland t.ex. musik,
videofilmer, böcker etc. Alla är ju med och betalar för biblioteket med sina skattepengar och
därför kan man inte förhindra tillgång till någon hemsida så länge det finns en skattebetalare
som vill ha tillgång till den. Man måste inse att nästan alla människor finner någonting
stötande någonstans på Internet eller i något av de andra medierna på biblioteket (BIBLIST,
2001).

En del undrar vad man skall räkna som censur. Några säger att man skall låta alla se på vad de
vill, just eftersom censuren är så farlig att använda. Återigen håller andra med om att censur
är något man inte skall ta till, men att låta besökare se på vad de vill går inte an. Människors
rättigheter tas upp som argument. Människors värde är viktigt att se till, säger någon. De
människor som exploateras på Internets hemsidor med pornografiskt innehåll kanhända
kränks, likaså de som får se detta i biblioteket. Ett inlägg påpekar att barn faktiskt också
befinner sig på biblioteken och dessutom använder datorerna där. Vidare undrar några om
man inte skall  skydda barn mot sådan exploatering av (oftast) kvinnokroppen. En annan
undrar också vad man skall räkna som censur när  man förbjuder s.k. spelsidor där man kan
ladda hem spel och sitta på bibliotekets datorer och spela eller en hemsida där man kan skicka
meddelanden till mobiltelefoner. Denne undrar var man skall dra gränsen mellan nöje och
information. Även författaren till ett annat inlägg anser att användningen av s.k. chattjänster
och e-post är överdimensionerad på biblioteket.

Några ställer frågor om vilka regler som skall gälla och vem eller vilka som skall bestämma
dessa. En person påpekar att biblioteken också bör innehålla regler, att det inte är någon slags
suverän plats. Någon säger vidare att bibliotekarier inte är mer begränsade än någon annan när
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det kommer till att avgöra vad man kan se som moraliskt eller inte. Som bibliotekarie borde
man också få ta avstånd, påvisa vad man inte accepterar, förhindra att man blir utsatt för saker
man betraktar som kränkande och fel etc.

Någon påpekar att man alltid gjort urval på folkbiblioteket, man har alltid haft en viss policy
för inköp, förslag är att man nu har motsvarande ”insläppspolicy” gällande Internet. En
utformning av denna behövs för att alla bibliotek skall ha samma och på så sätt kunna
försvara de val de gör.

5.2.2 Praktiska ”regler”

Många anser att biblioteken måste ha sina egna regler för hur man skall bemöta Internet och
de besökare som använder detta medium. Alla bibliotek är olika och därför är det svårt att ha
gemensamma regler för alla. Vissa personer kommer alltid ta illa vid sig av det skärmen visar
när någon annan sitter och ser på Internet. Ett inlägg säger att man enkelt kan vända bort
skärmarna så andra besökare inte behöver se vad som visas. Detta ger även ett skydd åt
integriteten. Andra liknande förslag som ges är att man skall sänka skärmarna i bordet så
enbart den som använder datorn ser bilden på skärmen eller att man placerar datorerna enskilt
i biblioteket.

Förslag som att sätta upp lappar med uppmaning om att tänka på att andra närvarande kan ta
anstöt av vad man ser på återkommer ett par gånger. Ett inlägg som motsäger detta är att var
och en skall ta ansvar för sina egna handlingar. Yttermera säger en att det finns s.k.
självskrivna regler som de flesta människor i olika kulturer och samhället i stort förstår. Att se
på hemsidor med pornografi o.d. är emot dessa regler. Därför går det också bra att tala med de
som ser på dessa sidor och förklara för dem att det inte passar att de gör så samtidigt som man
ber dessa att inte göra om det. (Läs mer om detta under 
��� ���� 	����' kapitel 3.1)
Avstängning förefaller inte vara en bra lösning, anser samma inlägg. Dock anses det av någon
att avvisning är det som bör ske när någon besökare ser på webbsidor med kränkande
material. Varje bibliotek bör ha en policy när det kommer till pornografi som säger att det inte
är tillåtet anser en person. Ett råd är att visa att man sett vad personen vid datorn gör och
enligt dennes egna erfarenhet brukar detta räcka för att personen ifråga skall sluta. I något fall
har man dock inte tillåtit användning av Internet ett tag (BIBLIST, 2001).

Även tillgång till e-post och chattjänster tas upp för diskussion emellanåt. Antingen undrar
man hur detta kan förhindras eller så ges förslag på hur man kan förhindra tillgången av dessa
program.
 
Ett inlägg tar upp att biblioteken är offentlig miljö, men  inte allmän plats vilket innebär att
personalen på biblioteken skall se till att regler och ordning upprätthålls. De har rätt att avvisa
störande besökare, spärra lånekort för de som inte betalar skulder eller lämnar böcker och
stänga av de som missbrukar datorerna.

5.2.3 Filter

Detta är en grupp som är delad till viss del. Dock är de flesta överens om att de filter som
finns oftast inte är tillräckligt bra för det de skall göra, nämligen censurera (även om just detta
ord inte används) de webbsidor som räknas som omoraliska och väcker anstöt hos de flesta på
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biblioteken, både besökare och personal. En del berättar om de filter som används på deras
bibliotek och t.o.m. då oftast att de inte fungerar så som de trott de skulle. De flesta filter tar
även bort sidor som de vill skall vara tillgängliga, likaså att vissa sidor som inte skall vara
åtkomliga är det ändå. Någon säger att filter inte kan hjälpa, men att vissa ordningsregler bör
göra det.

5.2.4 Juridik

Ett inlägg undrar, rent praktiskt, om pornografi är olagligt eller omoraliskt. Till svar får denne
en del frågor om hur man egentligen skall se på när människor (kvinnor) kränks, men inget
konkret svar ges.

En aspekt som berör både det juridiska samt censur i stort är ett inlägg som säger att man
varken förbjuder information att finnas till eller att spridas i andra versioner än vad
biblioteken står till tjänst med om man begränsar Internet på bibliotekets datorer.

Även här kan man ta upp inlägget om att biblioteket INTE är allmän plats, utan offentlig
miljö, vilket ger bibliotekarier stöd att ha vissa regler på biblioteken. Detta har vi dock inte
funnit belägg för och kan därför tyvärr inte avgöra om det stämmer eller inte.

5.2.5 Övrigt

Andra synpunkter som tas upp i ett par inlägg är t.ex. att de användare som ser på
pornografiskt material på Internet biblioteket enbart s.a.s. testar gränser när de gör detta.
Kanhända för att provocera och se hur långt de kan gå innan någon reagerar. De som nämner
detta säger även att de som ser på sådana webbsidor tycker att det är roligt efter ett tag, men
sedan tröttnar de. Ett inlägg tar även upp att om man sätter upp förbud blir det bara roligare,
eftersom då har man fått den reaktion man varit ute efter.

Många tar upp människors värde som en viktig faktor att ta hänsyn till.  Man skall inte, vare
sig som privatperson eller bibliotekarie, behöva acceptera förnedring av människor,
framförallt kvinnan nämns i dessa inlägg. Biblioteket är en bra plats att ta ståndpunkt vad man
skall godtaga när det kommer till kränkande material. Någon säger att alla har rätt att reagera
beträffande pornografiskt material, kanhända t.o.m. bör göra det som en medlem i samhället.
Dock, anser samma person, att man måste göra skillnad på vad man tycker som privatperson
och vad man som institution skall anse. Är man del av en institution skall man förhindra
sådant som är olagligt. Ett inlägg till är även av samma åsikt, att man skall skilja på sig själv
som privatperson och del av institution. Denna säger vidare att om man arbetar i ett bibliotek
har man enligt Sveriges lag inte rätt att kasta ut någon från bibliotekslokalen. Ytterligare ett
inlägg säger att det enda som borde gälla om kränkande material dyker upp är det sunda
förnuftet. En annan påpekar att barn kan sitta och använda Internet, när någon person sitter
och ser på pornografi bredvid. En säger även att det enbart är ett fåtal som ser på dessa sidor i
biblioteket och resterande som befinner sig där blir kränkta.

Några inlägg säger att bibliotekariens uppgift, först och främst är att tillhandahålla
information och hjälpa besökare att hitta det de söker.



28

����"	�$���	����&'���  �������	�
��,�����������������

Denna debatt har medfört en hel del intressanta inlägg för vårt arbete. När det gäller
diskussionen kring censur är det intressant att se att den juridiska aspekten tagits upp så lite.
När en person gör ett inlägg och frågar hur lagen säger om pornografi, huruvida det är olagligt
eller ej, får denne en knäpp på näsan och enbart en motfråga och inget svar. Om denne då
verkligen undrade och inte enbart ställde en retorisk fråga var det ingen som besvarade den.
Hela diskussionen känns väldigt personlig när man läser inläggen. Detta gör att man måste
försöka se på dessa utifrån, vilket är svårt då man som individ känner de olika personernas
glöd för ämnet. Dock har vi försökt att hålla en distans till dessa inlägg samtidigt som vi ser
på våra frågor i detta arbete. Debatten på BIBLIST har framhävt vissa intressanta punkter som
vi tycker texten ovan tagit fram. De tematiseringar vi gjort känns självklara. Nedan följer en
diskussion som vi själva för kring de inlägg vi studerat i BIBLIST.

I censurdelen ser vi den tydliga indelningen mellan de som kallar filter för censur och de som
inte vill gå så långt. Alla vill dock hålla fram att de är emot censur, men  alla är inte överens
om vad censur egentligen innebär, då några väljer att kalla filter för censur och andra inte.
Vidare jämför man det urval som biblioteken gör av alla andra medier med begränsning av
Internets innehåll. Även här påstår en del att det är censur om man begränsar innehållet på
Internet på samma sätt som andra medier  och andra anser att det inte är så. Om vi knyter
detta till vår huvudfråga gällande bibliotekariers rätt att begränsa det innehåll som finns på de
publika Internetdatorerna på folkbiblioteken ser vi att de själva till större delen anser att det
skall  bibliotekarierna få göra. Exempelvis begränsat utrymme förhindrar att all information
finns på alla bibliotek i hela landet. Därför finns det s.k. fjärrlån som gör att man kan nå t.ex.
den litteratur man som låntagare vill ha från andra bibliotek. Budgeten är en  begränsning för
folkbiblioteken även om den också används som ursäkt för att inte ta hem viss litteratur som
en del väljer att benämna som av sämre kvalité. Har man å andra sidan köpt in Internet blir det
svårare att åberopa platsbrist eller budgetbegränsningar för att inte ta in visst material i
biblioteket. Vi ser hela tiden argument i debatten som på något sätt delas in i läger, där inget
förefaller vara det andra likt, men ändå har samma ämne som bakgrund. Det gör att vi ser,
anser vi, problemet kring ämnet ännu tydligare.

De praktiska reglerna blir en debatt i sig. Någon berättar om den enkla och smarta lösningen
att helt enkelt vända bort eller skärma av datorskärmarna från resten av lokalen, men då blir
någon annan upprörd och påpekar att det inte hindrar användare att leta efter grov pornografi
på bibliotekets datorer, vilket man som bibliotekarie vill förhindra. Det kanhända t.o.m.
uppmuntrar till detta. Om dessa inlägg vägs mot varandra i förhållandet för- och nackdelar
kan vi t.ex. se en sådan debatt som följer. Det enklaste och minst tidskrävande är att vända
bort skärmarna. Då väcks ingen anstöt och de som utnyttjar Internet på biblioteket får behålla
sin integritet och behöver inte känna sig iakttagna av bibliotekarier och andra kringströvande
besökare. Detta kan å andra sidan dock  underlätta för användare att se på olagliga webbsidor
och i vissa fall även stöld eller förstörelse av datorerna och annan utrustning. Det vi kommer
fram till av dessa inlägg är att man kan vända bort skärmarna, kanske bör göra det, för att låta
användare ha ett visst integritetsskydd. Samtidigt får man tydliggöra regler för användandet
av datorerna och be besökare ta hänsyn till dessa. Bibliotekarier kan ha viss kontroll över vad
som pågår om man har datorerna framför lånedisken med nedsänkta skärmar eller skärmar på
sidorna. Att ha lappar med regler ges som förslag bland inläggen. Enbart dessa två inlägg kan
som synes skapa vidare funderingar och debatt kring problemen som kan uppstå på bibliotek.
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När det kommer till datorfilter ser vi tydligt att de flesta är överens om att de filter som finns
på marknaden inte är tillräckliga för de behov som finns. Antingen måste de uppdateras hela
tiden för att verka eller så tar de även bort viktig information. Här kommer de tillbaka till att
ordningsregler förefaller vara den bäst lösningen. Detta samstämmer med resultatet av våra
enkätsvar. De datorfilter som finns fungerar inte tillfredsställande. Dock använder ett fåtal
bibliotek ändå sig av dessa då de inte hittat någon annan lösning på problem med att
användare går in på webbsidor med t.ex. olagligt material eller våldspornografi. De påpekar
oftast ändå att filtret de använder inte fungerar tillfredsställande för deras ändamål.

Bland det övriga materialet finner vi att människans värde återkommer som en viktig del i
debatten. Man vill inte att det skall förekomma kränkning av något slag på biblioteken, vilket
är förståeligt då det är en miljö där alla skall trivas och vilja umgås i. Ett inlägg tar upp en
intressant aspekt då denne säger att man skall skilja på vilka åsikter man står för som
privatperson och vilka åsikter som biblioteket som institution har. Detta anser vi är en viktig
iakttagelse då man som bibliotekarie måste kunna ta ett steg tillbaka och försöka se på dessa
frågor ur andra synvinklar. Att man även har känslor, t.o.m. väldigt starka sådana, när det
gäller människors lika värde är även detta förståeligt. Men att se på dessa frågor ur en grupps
synvinkel kan, menar vi, hjälpa biblioteken att komma fram till bättre lösningar för
användandet av datorerna och Internet.
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Under följande kapitel tar vi upp olika juridiska skäl varför filter kan eller inte kan användas
på bibliotekets publika Internetdatorer. Vi har valt att först ta upp detta ur en mer
grundläggande vinkel i kapitlet ��
��
����������Här tar vi upp diverse slag av brott som
kan begås på Internet, med hjälp av datorer och p.g.a. datorer. Med det sistnämnda menar vi
t.ex. stöld, då själva datorn i sin fysiska form och dess värde är viktigast.�Detta är en mer
allmän beskrivning av vilka brott som kan begås och vi har försökt att koppla dem till
biblioteksmiljö och bibliotekarier i deras yrkesroll. Därför har vi vidare valt att ta upp
�
������� ����� 
�'�då vi fått exempel från en intervju som vi anser vara diskutabel när det
gäller den lagen. Som en viktig del i att ta ett sådant beslut om datorfilter skall finnas på
bibliotekets datorer eller inte anser vi att man även bör ta hänsyn till� ������
���� 
� och
därför tar vi även upp denna lag lite kort. Vi har även  med hur lagen ser på filter och vad
bibliotekarier får respektive inte får göra när det kommer till begränsning av allmänhetens
tillgång till Internet på folkbibliotek. Denna fråga känns självfallen, då vår huvudfråga gäller
just detta. Här har vi tagit kontakt med Susanna Broms som arbetar på Kungliga Biblioteket i
Stockholm som verksjurist. Hon har besvarat några specifika frågor vi haft gällande ämnet.
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Marie-Louise Karlsson säger i ��
��
��������att man kan dela in de brott som kan begås på
Internet i fem grupper: ����	�����	#�������� '�����	���
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 (Dahlström &
Karlsson, 2000, s.161). Dessa kategorier kan utvecklas var för sig för att beskriva mer vad
som hamnar under vilken kolumn.

Bland brott mot allmän ordning kan man hitta t.ex. brott med barnpornografi, hets mot
folkgrupp, uppvigling och våldsskildringar som är olagliga (ibid., s. 161). Vi anser att dessa
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kan användas enkelt och konkret av bibliotekarier som vill sätt upp regler i bibliotek samtidigt
som de vill få bort sidor med grovt kränkande material. Då sådana sidor som nämns är
olagliga får de egentligen inte existera och finner man sådana sidor skall man anmäla detta.
Detta kan man, som bibliotekarie, utnyttja om man vill få bort grov pornografi  som
innehåller grova våldsskildringar och/eller sexuellt tvång (ibid., s. 163). Främst är det
spridning av sådana bilder som inte får förekomma och om de finns på Internet kan man räkna
det  som spridning. Vidare säger Karlsson att en ansvarig utgivare skall finnas för att
grundlagen skall kunna tillämpas, annars ligger ansvaret på den enskilda personen (ibid., s.
156). Det som kan ställa till problem är att ansvarig utgivare måste registreras på något sätt,
vilket är svårt när det kommer till Internet eftersom det är ett internationellt medium.

Nästa punkt behandlar brott mot person och integritet (ibid., s. 163). Under detta hamnar bl. a.
förtal, förolämpning, olaga hot och ofredande. Den som utsätts för förtal är utan grund utsatt
för ringaktning  vilket är åtalbart och kan leda till dom. Just sådana processer om förtal på
Internet ökar. En del fall har varit att man lagt ut personers namn och även andra uppgifter
utan deras tillstånd på Internetsidor, t.ex. om någon misstänks vara pedofil, och om man då
inte kan använda förtal enligt Brottsbalken kan man använda sig av personuppgiftslagen
(ibid., s. 164). Om anstötliga påstående riktas direkt mot en person kan man hänvisa till
förolämpning (ibid., s. 163). Om hot skickas per e-post räknas det som om det vore skickat
per reguljär post. Likaså om hotet läggs ut på en webbsida (ibid., s. 164).

Ett exempel på detta gav en av de intervjuade respondenterna då denne berättade om ett fall
där biblioteket fick skuld för att ha sänt hot till lärare per e-mail. Detta bibliotek fick då ta
konsekvenserna av detta:

Där blev vi faktiskt avstängda eftersom då hade vi…biblioteket stod som avsändare för
olämplig…och då handlar det om det här att dom beskyllde lärare för att vara homosexuella
med då skällsord om man säger så då.

Detta visar hur det kan gå i biblioteksvärlden när ett sådant brott begås. Att det ledde till
avstängning och inte anmälan är dock förståeligt då det inte var biblioteket som institution
som sänt dessa e-post meddelanden. Dock skall vi ha i åtanke att det blev biblioteket som fick
ta följden av brottet. Detta gör att den eller de som verkligen begått brottet förstör för många
andra som dels kan behöva tillgång till kommunens nätverk och enbart har tillgång till datorer
på biblioteket och dels att bibliotekspersonalen blir mer negativt inställda till e-post och sätter
upp regler emot detta. Viktigt att poängtera är även att den eller de som sänt meddelandena
har begått en brottslig handling.

Ekonomisk brottslighet innefattar bedrägerier av olika slag som t.ex. utpressning, svindleri
och häleri. Ett stycke har lagts till i Brottsbalkens bedrägeridel som implicerar bedrägerier
som begås över Internet. Dessa brott är ofta svåra att lösa vilket gör dem grava (ibid., s. 165).
Hackning och virusspridning ligger under brott mot information. När det gäller hackers har
även här en ny paragraf i Brottsbalken tillkommit för att kunna angripa problemet. Paragrafen
säger att den som

…olovligen bereder sig tillgång till upptagning för automatisk databehandling eller
olovligen ändrar eller utplånar eller i register för in sådan upptagning döms för dataintrång
till böter eller fängelse i högst två år. Med upptagning avses härvid även uppgifter som är
under befordran via elektroniskt eller annat liknande hjälpmedel för att användas för
automatisk databehandling.

(Ibid., s.165)
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En hacker  är en person  som gör dataintrång. Det kan även, då man gör ett dataintrång, räknas
som företagsspionage. Detta innebär att man tillskansar sig information från ett företag
olovligt. Om man ändrar i t.ex. program för egen vinnings skull räknas detta som bedrägeri.
Virus kallas sådana program som sprider sig själva och kan orsaka skador (ibid., s. 166). När
viruset sprids kan man hänvisa till dataintrång, om detta skett vid spridandet, eller möjligen
skadegörelse. Svensk lag kan tillämpas även om intrånget skett utomlands eftersom den
svenska lagen skyddar i sådana här fall sådant som riktas mot svenskar eller svenska intressen
(ibid., s. 167).

För att här åter dra en parallell till biblioteksvärlden kan man se på detta där respondenterna
tar upp problem med besökare som ställer om i datorernas grundinställningar. Det är grovt att
säga att det är ett bedrägeri, men en sorts hacking kan man ändå kalla det för, anser vi. Ett
slags intrång, dessutom olovlig, sker då användare ändrar dessa inställningar och/eller lägger
in t.ex. pornografiska bilder som skärmsläckare eller bakgrund på skärmen. Kanhända borde
man som bibliotekspersonal inte anmäla sådana händelser till polisen, då det inte är så
allvarligt utan mest borde ses som busstreck och att den eller de som gör detta  ofta främst vill
ha uppmärksamhet samt att det kanske inte händer ofta. Dock, som vi ser på saken, bör man
då kunna vidta åtgärder på biblioteket för att förhindra detta, som t.ex. avstängning en viss tid.

Den sista av de fem punkterna är information om brottslig verksamhet. Under denna punkt
hamnar all information som sprids per Internet som kan leda till uppmuntran av brott, fakta
om hur man går till väga för att göra ett brott etc. Här hamnar om man tar sig in på sidor med
lösenord för spärrade hemsidor, tar bort t.ex. påminnelser om betalning i s.k. shareware
program, recept på hur man tillverkar bomber, tar bort betalningsmarkeringar på telefonkort
o.s.v. (ibid., s. 167). Ett sharewareprogram får man ofta använda sig av gratis under en kort
period, men vill man fortsätta att använda det skall man betala in en viss summa till
upphovsmännen. Även här ser vi att bibliotekarier kan förhindra att personer använder sig av
sidor med information av detta slag. Dock kan man diskutera vilken roll bibliotekarier får om
de hela tiden skall ha uppsikt över vad som pågår på skärmarna på bibliotekets datorer och
vidare vilka åtgärder de skall ta om de finner sådana sidor. Detta kan bli ett heltidsarbete som
inte ligger i bibliotekariens vanliga arbetsuppgifter och inte heller skall ligga på en
bibliotekarie.

Andra brott som kan förekomma gällande datorer är stöld av datorer med alla tillbehör och
piratkopiering. I samband med stöld av datorer kan även häleri bli ett aktuellt brott. För att
förebygga stöld skall den som är säkerhetsansvarig se till att stöldskydda datorerna. Denne
skall även vara noga med att göra kopior av hårddiskarna och  se till att dessa säkerhetskopior
förvaras på säkra ställen. Vi tror att detta även kan löna sig i arbetstid för personalen, t.ex. om
grundinställningar ändras på datorn och inte går att få tillbaka, utan man måste radera hela
hårddisken.
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Personuppgift är all information som, direkt eller indirekt, kan hänföras till en person. Detta
kan vara t.ex. fotografier, namn och/eller personnummer. Varje förfarande med
personuppgifter räknas som behandling av de uppgifter som räknades upp innan. Den som
behandlar dessa personuppgifter på ett lagligt vis kallas för personuppgiftsansvarig och
bestämmer, antingen ensam eller med andra, vad som skall innefattas med personuppgifterna
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(Dahlström & Karlsson, 2000, s. 122-123). Som privatperson får man lagra personuppgifter
på sin egna dator samt skicka e-post utan att tänka på lagen. Vill man lägga ut personuppgifter
på sin webbsida gäller dock personuppgiftslagen (ibid., s. 123).

För att få använda en persons uppgifter måste denne ge sitt samtycke. Ett muntligt samtycke
räcker, men det kan bli problem om det skulle bli ett rättsligt fall av något slag, då det  kan
vara svårt att bevisa. Detta samtycke skall ske frivilligt, vara särskilt, vara otvetydigt och skall
ges efter personen som skall ge samtycket har fått tillräcklig information om användningen av
personuppgifterna (ibid., s. 125). Man kan när som helst återkalla sitt samtycke och även här
förefaller det bäst för den registrerade att ha det skriftligt för att kunna bevisa att så har skett.
En organisation kan inte lämna samtycke för de medlemmar som finns registrerade, utan det
måste vara den enskildas samtycke. Dock finns vissa undantag när samtycke inte behövs och
dessa är: ����'��#��� ������� �
'������ ���
��
'����	#�����
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'�	���� �
������� �samt
���
��
���# ��� � (ibid., s. 127). De fem första punkterna är relativt klara och kan endast
användas i tämligen specifika omständigheter, där större organisationer spelar in som kan ha
användning för dessa uppgifter. Den sista, intresseavvägning, gäller då den som är
personuppgiftsansvarig har ett intresse som väger tyngre än den registrerades intresse av
skydd mot den personliga integriteten (ibid., s. 129). Detta innebär att de företag som t.ex.
håller på med direktmarknadsföring och på så sätt använder personuppgifter för att tjäna
pengar kan använda uppgifterna tämligen fritt.

Denna juridiska del kan man diskutera i de fall integriteten kommer upp på biblioteken. Hur
långt får man som bibliotekarie gå i den aspekten? Vi tänker i de fall då t.ex. datorerna står så
pass synligt i biblioteket att många drar sig för att söka information om känsliga och
personliga saker, som t.ex. någon sjukdom. Man är kanhända osäker i sin sexuella läggning
och vill leta efter sidor där man kan finna stöd och information. Man kanske väljer att gå till
ett bibliotek för att man inte har en dator eller inte vill använda familjens dator. Då kan det
vara viktigt att ha datorerna enskilt och avskilt. Detsamma om biblioteket har valt att ha filter.
Om man som användare söker på ord som fastnar, inte i något suspekt syfte, utan för att hitta
information om t.ex. någon könssjukdom, kan det situationen bli ytterst pinsam för alla
inblandade. Ett exempel på detta fann vi bland våra enkätsvar och detta tar vi upp i kapitlet
där vi presenterar resultatet av vår undersökning. Dock har ingen nämnt aspekten av integritet
i de enkätsvar vi fått in. Om datorerna är placerade avskilt, kanhända endast en eller två om
det är ett större bibliotek, samt att biblioteket har regler angående uppförande måste man
kunna lita på användarna. Man kan då dra nytta av de regler som haren mer praktisk karaktär,
t.ex. låg ljudnivå samt en eller två vid datorn åt gången. Dock anser vi att integriteten är en
viktig del i helhetssynen för biblioteken. Den, anser vi, har tyvärr tappats bort i diskussionen.

Ett annat exempel vi upptäckte i samband med integritet och som fick oss att tänka efter var
att en av de respondenter som vi intervjuade berättade att på biblioteket i fråga kunde de
ibland se efter på datorn vilka webbsidor  användare hade varit inne på. Det finns en funktion
på datorer med Internet där man kan se vilka sidor som besökts den senaste tiden. Om det
upptäcktes att någon besökt webbsidor med olämpligt innehåll ringde de upp användaren och
sa till att man inte fick besöka sådana webbsidor på bibliotekets datorer. Namn och
telefonnummer lämnades nämligen när man bokade datorn. Dock nämndes inte, åtminstone
inte till oss i intervjun, att man sa till användarna vad telefonnumret kunde användas till
förutom att man skulle kunna ringa hem till dessa ifall något skulle hända med datorn eller
Internet och den bokade tiden inte kunde utnyttjas. Under intervjun reflekterade vi inte över
svaret, utan det kom efteråt när vi diskuterade igenom dessa. Vi blev förvånade och undrade
om man som bibliotekarie fick göra så. Ser man på det ur en vinkel kan man t.o.m. kalla det
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för en slags åsiktsregistrering. Och enligt personuppgiftslagen måste man då berätta för
användarna att man ibland ser efter vilka webbsidor som besökts och att man kan få påföljd
för detta. Å andra sidan har en bibliotekarie tystnadsplikt och kan inte förmedla det vidare vad
användare besökt för webbsidor. Tystnadsplikten är dock inte gällande då något brott begåtts.
Dock misstänker vi att de som får ett samtal hem känner sig mer eller mindre kränkta och om
det handlar om t.ex. en ung kille som sett på pornografiskt material kan denne bli skrämd att
inte komma tillbaka till biblioteket. Vi hoppas att det hela är skött på ett bra sätt för alla
parter. �
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Här presenterar vi en lag vi anser är viktig i det man skall besluta om datorfilter på bibliotek,
nämligen bibliotekslagen. Detta för att ge en överblick av vad den innehåller samt för att
kunna diskutera den utifrån vårt eget material. Om beslut om filter på Internetdatorer skall tas,
av vem eller vilka det än månne vara, bör man läsa denna lag som ändå är en grund för det
som biblioteken står för.

Denna lag måtte vara den som bör tillämpas allra mest av bibliotekarier i deras arbete. Och
framförallt då datorfilter tas upp, eftersom det är här personalen på ett bibliotek kan finna råd
om hur de skall göra gällande införande av filter på bibliotekets publika datorer eller ej.
Innehållet i 2 § i Bibliotekslagen säger följande:

Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning
samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek.

Folkbiblioteken skall verka för  att databaserad information görs tillgänglig för alla
medborgare.

Varje kommun skall ha folkbibliotek.

Denna paragraf säger i stora drag vad som skall göras tillgängligt på ett folkbibliotek för
allmänheten, att information som är databaserad skall finnas inom räckhåll samt att ett
folkbibliotek skall finnas i varje kommun (Bibliotekslagen, 2001). Dessa (framförallt den
första delen) är det huvudsakliga i denna lag.

Vidare i Bibliotekslagen står det om hur länsbibliotek skall fungera och att grundskolor och
gymnasieskolor skall tillgodose elevers behov av läsning samt se till att det finns material nog
för utbildningen. Sedan tas det upp att högskolor skall ha bibliotek samt att områdena på
respektive bibliotek skall ha viss inriktning på de områden som högskolorna har,
utbildningsmässigt sett.

Efter detta tas ansvaret av de olika biblioteken upp, d.v.s. vilka institutioner som har ansvar
för folk-, skol-, läns- samt högskolebiblioteken runtom i Sverige. För de första två är det
kommunerna som ansvarar, för de två senare landstingen. Dock finns det övriga bibliotek som
inte faller under dessa kategorier, nämligen övriga högskolebibliotek samt den
biblioteksverksamhet som angår staten. Förpliktelsen ligger då hos staten. Resterande
paragrafer tar upp mer specifika ansvarsområden för de olika bibliotek som finns (ibid.,
010511).
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För att reda ut mer exakt huruvida en bibliotekarie har laglig rätt att med filter begränsa
allmänhetens tillgång till fri information på Internet tog vi kontakt per e-post med Susanna
Broms, som är juridisk expert på sådana frågor (bilaga 3). Vi ville ha ett mer specifikt svar till
vår huvudfråga. Svaret från henne kändes viktigt för vår undersökning, då den inte ger ett
färdigt svar, som vi redan nämnt, utan enbart är till för att föra diskussionen framåt inom detta
ämne. Broms hänvisar till yttrandefrihetsgrundlagen då hon säger att bibliotek, enligt hennes
uppfattning, inte har någon laglig rätt att begränsa informationstillgången på Internet (Broms,
010322).

Viss censur tillåts i Sverige, men endast enligt lagen om granskning och kontroll av filmer
och videogram. Enligt Broms har regeringen i propositionen 1997/98:43 framfört att det kan
”…finnas en fara för att särskilda krav ställs på begränsningar av yttrandefriheten när det
gäller Internet eftersom nätet medger åtkomst till ett gigantiskt antal yttranden samt har en
decentraliserad och därmed svårkontrollerad struktur”. Det sägs också i propositionen att det
är viktigt ”…att man slår vakt om yttrandefriheten lika mycket när den utövas på Internet som
när den utövas i andra nät eller medier.” Broms menar också att det finns en uppfattning att
det strider mot de grundläggande mänskliga rättigheterna att censurera Internet.

Det finns dock tillfällen då filteranvändning på bibliotek kan diskuteras. Broms tar upp
exemplet barnpornografi. All hantering av barnpornografiska bilder är förbjuden enligt
brottsbalken. Om nu ett bibliotek vill hindra dessa bilder från att nå bibliotekets användare,
vad kan de göra? Ett sätt är att använda sig av någon typ av filter. Problemet är att dessa är så
trubbiga att de hindrar tillgången även till fullt lagliga dokument. Biblioteket förhindrar alltså
tillgången till de olagliga bilderna, samtidigt som de, om än oavsiktligt, utövar censur. Broms
menar också att endast domstol kan avgöra om det kan anses som olagligt att använda filter
(ibid., 010322).

Det vi kom fram till med hjälp av detta svar var att bibliotekarier inte har rätt att begränsa
informationsflödet på de publika datorerna med tillgång till Internet på folkbiblioteken.
Möjligheten att använda datorfilter finns, men eftersom man inte kan kontrollera hur de
fungerar med alla stoppord och förhindrande av tillgång till webbsidor, blir konsekvenserna
att man censurerar. Vilket är olagligt. Att hon tar upp yttrandefriheten och de mänskliga
rättigheterna finner vi intressant för studien då dessa två är så stora områden och kan
appliceras på alla de frågor som är tvetydiga inom ämnet. Vi tycker oss ha sett att många
(t.ex. inom BIBLIST debatten) gärna och ofta hänvisar till yttrandefrihet och hur man skall
bemöta kränkning av människor om det dyker upp på bibliotekets datorskärmar. De flesta har
en åsikt om hur dessa skall bemötas, men det finns olika tolkningar av dessa texter vilket gör
att det blir motsättningar. Dock klargör Broms att det blir censur hur man än gör, filter eller
inte.

Vi frågade också Susanna Broms vem hon ansåg bör fatta beslut om filter, och om lagboken
hade något att säga om detta. Svaret blev att ingen lag reglerar denna fråga, men personligen
ansåg hon att ett sådant beslut bör vara mycket genomarbetat och noga genomtänkt, och att
det bör fattas av biblioteksledningen (Broms, 010322).

Broms tar även upp att det inte finns någon lag som säger vem som skall avgöra detta, vilket
kan ses som både bra och dåligt. På ett sätt kan det vara bra att ansvaret får ligga på de som
faktiskt arbetar på biblioteket och ser vad som behövs där. Samtidigt måste de som avgör
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detta ha olika bedömningsgrunder för beslutet, som t.ex. en teknisk grund (hur olika filter
fungerar rent tekniskt), miljön på biblioteket (kräver situationen på biblioteket att man
behöver filter eller inte?), kunskap (finns det kunnig personal på plats om filter införs?),
arbetstid (finns det tillgänglig arbetstid för att underhålla eventuellt filter?) m.m. Alla dessa
bitar behöver passa ihop och dessa bitar kräver även en massa människor med kompetens
inom olika områden för att få den spridning detta beslut behövs baseras på. Önskvärt vore
även att användarna av dessa datorer skall ha ett ord med. Detta skulle kräva en undersökning
av vad de anser. Tyvärr påvisar detta förslag att ett beslut, för eller mot filter, skulle bli
kostsamt om alla dessa aspekter skall tas med i den beslutsfattande grunden. Om man ser på
det ur en annan vinkel kan man säga att det är nödvändigt, dels för att alla parter skall ha
chans att åtminstone få säga sin åsikt och bli nöjda, dels för att det är endast då, som vi ser
det, kan bli en rättvis prövning av en sådan stor angelägenhet som filter faktiskt är.
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I följande kapitel presenterar vi resultat, analys samt diskussion kring de svar vi fått in med
hjälp av enkäterna och till viss del de intervjuer vi gjort. Vidare har vi grupperat i två
huvudgrupper efter de frågor och svar som är av den kvantitativa sorten och den kvalitativa
sorten. Detta för att man skall få en överblick av resultatet. Inom dessa två huvudgrupperingar
har vi sedan tematiserat svaren under teman vi anser oss ha funnit bland svaren. På så sätt vill
vi besvara de frågor detta arbete har samt klargöra de aspekter som finns kring ämnet. Vi ser
även de kapitel som följer som de viktigaste för vårt arbete eftersom det är här, i enkätsvaren,
vi förväntar oss att i första hand finna de svar vi söker.

Ytterligare ett val vi gjort är att ha resultatredovisning, analys samt diskussion blandat. När vi
diskuterade hur upp lägget skulle se ut kom vi fram till att det enklaste vore att blanda dessa
tre. Det gör, förhoppningsvis, att det blir lättare att se vad vi kommit fram till vid varje fråga.
Dock har vi en diskussion i slutet för att sammanfatta hela arbetet och tydligt diskutera
huruvida vi anser fått våra frågor besvarade.
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De kvantitativa svar vi samlat in är ej av någon vetenskaplig vikt, men de är ändå intressanta.
Även om vi skulle fått svar från alla folkbibliotek kan man ifrågasätta hur mycket de skulle
skilts åt eller ej. Siffrorna är intressanta komplement till de kvalitativa svar vi fått och därför
anser vi att de heller inte skall tas bort helt ur den undersökning de faktiskt ingår i.

De frågor som har gett kvantitativa svar är fråga 1, 2, 5, 9 och 12. Frågorna lyder:

1.    Har ni datorer med Internet för allmänheten?

2.   Hur många datorer med Internet för allmänheten har ni? (Filialer,  då sådana nämns, är
icke inräknade).

5.    Har ni filter som blockerar vissa sökord eller hemsidor på Internet, på datorerna?

9.    Har ni regler angående Internetanvändningen på biblioteket?
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12. Anser du att beslut om filter skall finnas på biblioteket bör fattas av personal på
biblioteket?

7.1.1 Fråga 1: $����������
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Samtliga gav ett positivt svar på denna frågan. Alla hade alltså datorer med Internet för
allmänheten. Detta var ett svar som vi hade väntat oss eftersom vi funnit adresserna på
Internet. Vi anade att det låg nära till hands om ett bibliotek har en hemsida har man även
tillgång till den på själva biblioteket. På de flesta hemsidor kunde man även nå den lokala
bibliotekskatalogen.

7.1.2 Fråga 2: $���	�� ������
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Här varierade svaret mellan 1 till 56 datorer. Dock har vi valt att ta bort de siffror som tydligt
har med filialer att göra. Vi misstänker dock ett problem med detta, nämligen att några
förefaller ha räknat med filialer när man ser på siffrorna, t.ex. den högsta siffran 56. Men de
har fått stå med eftersom filialer inte nämns i samband med dessa siffror. När filialer tas upp
har vi valt att inte ta med siffrorna eftersom det är inte det vi vill veta, utan vi är ute efter att få
reda på det enskilda bibliotekets antal datorer.

Genomsnittet ligger på 6,5 datorer per bibliotek. Sammanlagt är det 53 bibliotek, d.v.s. alla,
som besvarat denna fråga. Den totala summan av datorer uppgick till 346 stycken. Vanligaste
antalen är 2 eller 3 datorer per bibliotek. Enbart ett bibliotek hade endast en dator.

7.1.3 Fråga 5: $��� ��� ���
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Majoriteten (46 bibliotek) hade inte filter på sina datorer med Internet. Endast sju hade det.
Dock angav fem av de som inte hade filter att de hade haft det tidigare. I 2�
�����������
�
1998 skriver Jakob Harnesk att filter på de svenska bibliotekens datorer med Internet inte är
så vanliga. Man väljer istället att utarbeta etiska regler för hur man får använda Internet
(Harnesk, 1998, s. 64). Vår undersökning visar att det inte har förändrats så mycket sedan
dess.

7.1.4 Fråga 9: $�������
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Även här hade majoriteten (50 bibliotek) regler gällande användningen av Internet. Två
bibliotek hade inga regler. Ett bibliotek svarade inte alls på frågan. Även denna fråga visar att
inte mycket har hänt sedan Harnesks undersökning 1998.

7.1.5 Fråga 12: Anser du att beslut om filter skall finnas på biblioteket bör fattas av personal
på biblioteket?

25 ansåg att beslut om filter skall finnas på bibliotek bör fattas av personalen på biblioteket.
16 ansåg att det inte skulle fattas av personalen och sex var tveksamma eller visste inte. Tre
hade inte besvarat frågan överhuvudtaget och en förstod inte frågan. Dessa siffror är
intressanta för de visar att åsikterna skiljer sig mellan biblioteken.
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I detta stycke tar vi upp de frågor som har gett kvalitativa svar. Även fråga tio (gällande de
regler som finns för användningen av Internet på de publika datorerna) har gett kvalitativa
svar, men vi har valt att ha ett eget stycke åt dessa. Detta för att vi anser att denna del är
intressant och att den var så pass stor att det föll sig naturligt. Dessa är de kvalitativa frågorna:

3.  Var i biblioteket är dessa [datorerna] placerade?

4.  Finns det något skäl till den valda placeringen?

6.  Om ja, vad heter filtret ni använder och hur fungerar det?

7.  Vem eller vilka har fattat beslut om filter och när skedde detta?

8.  Vilka skäl har ni för att använda, eller inte använda, filter?

11.  Vad anser du om filter som blockerar vissa sökord, hemsidor eller chat på Internet?

13.  Utveckla ditt svar från fråga 12! [Gällande beslut angående filter, om detta skall fattas av
bibliotekspersonal eller ej]

7.2.1 Placeringen av datorerna

Under denna rubrik tar vi upp de vanligaste platserna att placera datorer på i
bibliotekslokalen, samt de skäl som ges för placeringen. Först radar vi upp de olika platserna
där datorerna var placerade samt anledningarna man uppgav till denna. I detta stycke
redovisar vi först svaren på enkäterna, därefter  intervjusvaren. Som tidigare sagt svarade ett
fåtal av enkätrespondenterna endast ”ja” på fråga fyra, dessa svar har vi, då vi radat upp
svaren, räknat som att de inte svarat på frågan eftersom detta svar inte tillfört något. Därefter
diskuterar vi de mönster vi tyckt oss kunna se.

7.2.2 Datorernas placering, och skäl till denna

För att få en överblick över de svar vi fått in gällande datorernas placering samt skäl till denna
har vi valt att rada upp dem i punktform. I varje punkt presenteras en placering där ett eller
flera bibliotek valt att ha sina datorer, samt de olika skälen till denna.

Enkäterna:

•  En respondent meddelade att de hade sina publika Internetdatorer öppet
placerade över hela bibliotekslokalen, detta av övervakningsskäl.

•  Ett bibliotek hade placerat sina datorer centralt samt i studierum, utan att ange
något skäl till detta.



38

 

•  Ett bibliotek valde att placera sina datorer vid informationsdisken, på
barnavdelningen samt ett IT-torg, eftersom man hade bemannad service på IT-torget och på
datastugan på barnavdelningen.

•  En respondent uppgav att datorerna var placerade på vuxenavdelningen då
”Det verkade lämpligt.”.

•  Två respondenter uppgav att de hade valt att placera sina publika
Internetdatorer vid informationsdisken samt i studierum. Ett av dessa menade att det var på
grund av att de ville kunna hjälpa användarna, det andra ville övervaka dem.

•  Två av våra undersökta bibliotek hade sina datorer på respektive barn-,
ungdoms- och vuxenavdelningen. Det ena svarade att detta var på grund av att man ville att
datorerna skulle vara tillgängliga för alla dessa grupper, medan det andra inte uppgav någon
anledning till placeringen.

•  Tre bibliotek hade valt att ha sina datorer både i biblioteket samt i ett särskilt
rum eller bås. Ett av dessa berättade att placeringen valts för ”Att kunna erbjuda avskildhet
för studier såväl som öppenhet för att vi skall ha viss koll på användning.”. De båda övriga
uppgav inte något skäl till placeringen av datorerna.

•  Fyra av våra respondenter upplyste oss om att deras publika Internetdatorer
var placerade centralt i bibliotekslokalen. En av dessa angav övervakningsskäl till
placeringen, en ville hjälpa användarna, och de två resterande ville både hjälpa och övervaka
användarna.

•  12 av de undersökta biblioteken hade sina datorer placerade på olika ställen i
lokalen, utan att närmare specificera vilka dessa ställen var. Exempel på svar vi valt att lägga i
denna kategori är ”I bibliotekslokalen.”, ”Mitt på golvet.”, ”På lite olika ställen” och”…på
huvudbibliotek…”. Av dessa angav två bibliotek att datorerna fyllde olika behov och
placerades därefter, ett utrymmesskäl för placeringen, ett utrymmesskäl samt att man ville
hålla uppsikt, ett ville inte ha datorerna ”…i klump…”, ett ville ha ”…koll…”, ett ville att
datorerna skulle vara lättillgängliga för användarna samtidigt som man ville övervaka dem,
och till sist ville ett bibliotek både övervaka och hjälpa sina Internetanvändare. En respondent
svarade att det från början kanske fanns något skäl till placeringen, men eftersom hon inte var
anställd på biblioteket då så kände hon inte till detta eventuella skäl. Resterande  respondenter
uppgav inget skäl till placeringen.

•  Den största gruppen, 25 respondenter, berättade att de valt att placera sina
publika Internetdatorer vid informations/utlåningsdisken. Av dessa angav åtta att de ville
övervaka användarna, fem ville både hjälpa och övervaka dem, två svarade att man ville ha
bibliotekspersonalen nära datorerna, av dessa berättade en att hon inte var anställa då
datorerna införskaffades, så det kan finnas flera skäl till valet av placeringen på det
biblioteket. Två respondenter angav utrymmesskäl till placeringen, två hade både utrymmes-
och övervakningsskäl, en ville kontrollera köordningen, en ville överblicka de elever som
använde datorerna, och slutligen hade en valt att placera datorerna där utrymme samt tillgång
till nätverkskopplingar fanns. Ett bibliotek angav inga skäl till varför man valt att placera sina
publika Internetdatorer vid disken.
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Intervjuerna:

•  Under vår första intervju berättade respondenten att man hade sex datorer, av
dessa var en   placerad på barnavdelningen, två som endast var avsedda för
informationssökning fanns avskilt inne bland bokhyllorna och resterande fyra vid
informationsdisken. På frågan om det fanns någon tanke bakom placeringen svarade vår
respondent:

Det har slumpat sig så faktiskt. /…/ vi har ju två…vi har två Internetdatorer som man kan
boka och så har vi en snabb-PC för Internet på 15 minuter. Och dom står precis vid sidan
om informationen, så att vi har faktiskt lite koll. Klart, nu går vi inte och tittar på dom bara
för att titta på (skratt) men jag har en känsla av att det påverkar att dom inte gör
vadsomhelst i alla fall, utan vi har en viss koll på dom, det har vi.

 

•  På vår andra respondents bibliotek hade man placerat en dator på
barnavdelningen och tre vid informationsdisken, alltså fyra publika Internetdatorer
sammanlagt. Skälet till detta var att man ville ha datorerna nära för att kunna kontrollera
köordningen samt ha uppsikt över datorerna då man haft en del problem med försök att
”sabba” datorerna. Vi frågade hur detta skett och fick då detta svar:
 

Det är inget problem just nu skulle jag säga, men det har varit det innan, man har hittat
säkerhetssystem som gör att man inte kan gå in och ändra i filter och annat. Det är ju roligt
att göra sånt (ler). Sen behöver de ju hjälp ibland. Dom som…det är inte alla som är så vana
vid Internet och dessutom när man har datorer för allmänheten så va så går dom in i så
mycket och öppnar så mycket så det är ju inte ovanligt att dom låser sig va så det är en viss
fördel att man borde ha…är nära till va.  Sen är det ju också så att det är köproblem va man
måste ordna med det också.
 

•  Vår tredje intervjurespondent hade två datorer på sitt bibliotek, dessa var
placerade var för sig vid en vägg långt från utlåningsdisken. Anledningen till denna placering
var att man ville att Internetanvändarna skulle få vara ostörda av såväl bibliotekspersonal som
andra besökare. Ibland gick man på biblioteket igenom vilka sidor som besökts, och
upptäcktes det då att en användare varit inne på en otillåten webbsida brukade man ta kontakt
med denne och säga att”… det där tycker vi inte är så trevligt.”. Även om datorerna inte var
öppet placerade menade man att det var lätt att av misstag se datorskärmen då man gick förbi.
Respondenten berättade att hade hänt att gamla damer råkat se upprörande bilder av
könsorgan. Detta var dock inte så vanligt förekommande, det hände oftare att man efteråt såg
vilka webbsidor besökarna varit inne och sett på. Det hände också ibland att
Internetanvändarna laddade ner program som det kunde vara svårt att bli av med.

 7.2.3 Att övervaka och hjälpa användarna
 

Vi använder ordet övervakningsskäl som samlingsnamn för de skäl som anger att man till viss
del önskar kontrollera låntagarna eller särskilda grupper av dem. En majoritet (drygt 30
stycken) menar att användarna behöver både ges hjälp och övervakas. Av dessa hade 13
angivit både hjälp- och övervakningsskäl, 17 övervakningsskäl och 2 hjälpskäl. De som
angivit att personalen är nära datorerna har vi räknat som både hjälp- och övervakningsskäl,
medan kommentarer som ”…vissa användare klarar ej ordningsfrågan.” har räknats som
övervakningsskäl. Övervakning sker dels för att se till att de inte är inne på eventuella
otillåtna webbsidor eller ändra i datorns grundinställningar, dels för att det t.ex. inte skall bli
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för högljutt vid datorerna. Med hjälp menar de både hjälp med informationssökning och
teknisk hjälp vid datorkrångel såsom t.ex. omstartande av dator eller diverse problem med
olika datorprogram.

Ett par bibliotek gav exempel på grupper som särskilt ställde till problem, de som nämndes
var då unga pojkar samt elever i allmänhet. Så här berättar ett mindre bibliotek om varför de
valt att placera datorerna centralt:
 

 Datorerna finns placerade nära informationsdisken för att personalen lättare ska kunna ha
kontroll över användningen. Ofta vill flera sitta samtidigt vid samma dator vilket resulterar
i att det lätt blir stökigt och rörigt. Ser vi att någon användare är inne på en sida med mer
eller mindre pornografiska bilder, säger vi till användaren att det är förbjudet på biblioteket.
Användaren får ej sitta kvar vid datorn, utan måste lämna biblioteket. Detta händer mycket
sällan. Det vi istället ständigt måste jobba med, är att försöka få ner ljudvolymen kring
datorerna. En annan anledning till placeringen är att vi vill ha datorerna nära för att snabbt
kunna hjälpa användarna, antingen med omstart av datorn, inloggning, eventuella
utskriftsproblem, eller med hjälp med sökning på Internet.
 

Några saker fann vi värt att diskutera med detta citat. Vad menar biblioteket med ”…mer eller
mindre pornografiska bilder…”? En hel del frågor kan ställas, bl.a. vem avgör vad som faller
inom dessa ramar och var gränserna går för vad som är pornografi (får man gå in på t.ex.
Slitz´ eller Silikons hemsidor). Vi efterlyser en mer preciserad förklaring till vad som menas
med detta. Som användare  bör man ha rätt att få en tydlig upplysning om vad som är tillåtet
respektive inte tillåtet. Ämnet pornografi kan man diskutera i all oändlighet, vad är grov
pornografi och vad är inte grov pornografi? Även som bibliotekarie kan man vinna på att ha
en tydlig förklaring av vad man får och inte får göra på datorerna, mycket för att undvika
dispyter.

Ytterligare ett intressant avsnitt i citatet handlade om konsekvensen av förbjuden användning:
”Användaren får ej sitta kvar vid datorn, utan måste lämna biblioteket”. Först nämns att
användaren ifråga får en tillsägelse. Att tvingas lämna biblioteket anser vi vara synnerligen
hårt. Dessutom ovanligt i vår undersökning. I detta biblioteks regler får man bl.a. veta att det
är förbjudet att titta på pornografiskt material på bibliotekets publika Internetdatorer, samt att
bibliotekspersonalen har rätt att stänga av dem som inte följer reglerna. Dock får man inte
veta om personalen har rätt att stänga av den regelbrytande från datorerna eller från
biblioteket. När  andra bibliotek nämnt konsekvenser för regelbrytning har det varit frågan om
att användaren fått lämna datorn för dagen och/eller blivit avstängd från datoranvändning en
tid. En av våra intervjupersoner tar upp ett tillfälle då några personer misskött sig. De blev då,
som vår respondent sade ”… inte välkomna tillbaks hit och använda våra datorer
överhuvudtaget.”

Ett annat mindre bibliotek berättar vilka grupper de ser som problematiska. Den centrala
placeringen är vald ”…för att hålla ett öga på högljudda gossar.”. ”Vi tror att öppna
placeringar i ett offentligt rum gör det mer ’besvärligt’ att besöka tvivelaktiga sidor.”, menade
man på ett annat bibliotek. Och som ytterligare ett bibliotek menar är det också ”Praktiskt för
låntagarna” – det är bekvämt att ha nära till en bibliotekarie när datorn krånglar, eller annan
hjälp behövs. När vissa grupper preciserats (vilket skett i 2 fall) har det varit elever och
gossar, vilket indikerar att man menar unga människor. Vi undrar om man inte, genom att
kontrollerar dessa grupper extra, gör att de gärna vill provocera mer, de märker ju att de får
uppmärksamhet. Detta kan, i värsta fall, leda till att oskyldiga ungdomar känner sig utpekade.
Vi vill dock inte blunda för att dessa grupper kan vara särskilt problematiska, men ändå  bör
man inte bemöta dem med misstänksamhet det första man gör.
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Tankeväckande var att bland de cirka 40 bibliotek som angivit att de placerat alla eller några
av datorerna centralt, många av dem av bl.a. övervakningsskäl, tog ingen upp den personliga
integriteten. Naturligtvis kan, ja kanske t.o.m. bör, man som bibliotekarie vilja hålla ett öga på
datorerna så det inte blir alltför högljutt och stimmigt bland dessa. Det är emellertid mycket
lätt att tänka sig helt legitima situationer då man som Internetanvändare inte vill att
förbipasserande och bibliotekarier skall kunna se vilken webbsida man tittar på. Ur en
integritetsaspekt vore det ideala att ha åtminstone någon eller några datorer i enskilda
studierum, men detta är av utrymmesskäl inte alltid möjligt att åstadkomma. Att skärma av
datorerna på sidorna, eller ha nedsänkta skärmar, får dock en liknande effekt. Det går då
fortfarande att se till att det inte blir alltför högljutt kring datorerna, samtidigt som
användarnas integritet skyddas, något vi menar är mycket viktigt. Man behöver ju faktiskt inte
se datorskärmarna för att märka när det blir stökigt och bullrigt vid datorerna. Att skärma av
datorerna eller ha nedsänkta skärmar kan också leda till att det blir mindre grupper vid
datorerna, eftersom färre kan se skärmen. Detta kan leda till att den eventuella bullernivån
sjunker.
 

 7.2.4 Andra placeringsskäl
 

Andra skäl till att man placerade datorerna centralt var för att kunna övervaka köordningen
eller helt enkelt av utrymmesskäl – datorerna placerades där det fanns ledig plats.
Utrymmesskäl var den, efter hjälp och övervakningsskäl, största gruppen, nio bibliotek angav
sådana. Av dessa angav fem att de valt datorernas placering av både utrymmesskäl och hjälp-
och/eller övervakningsskäl. ”Det fanns utrymme och man kan ha viss koll.” och liknande
kommentarer var vanliga. Ett bibliotek hade andra praktiskt funktionella skäl: ”…av praktiska
skäl med tanke på anslutningar till nätverkskopplingar.” Även på detta bibliotek hade
datorernas plats valts av utrymmesskäl, trångboddheten var stor i övriga delar av
bibliotekslokalen. Två respondenter var inte anställda då datorernas plats valdes, och visste
därför inte om man hade några särskilda skäl.

Den övervägande delen av våra undersökta bibliotek hade valt att ställa sina publika
Internetdatorer vid informations- och/eller utlåningsdisken eller på annat sätt centralt, men det
fanns även andra placeringar. Ett par bibliotek hade valt att placera datorerna på respektive
barn-, ungdoms- och vuxenavdelningarna, detta för att göra dem tillgängliga för alla dessa
grupper. Några hade åtminstone någon eller några datorer i studierum eller avskilt bås för att
kunna erbjuda besökarna viss avskildhet. Tolv respondenter uppgav endast att datorerna fanns
på olika platser i biblioteket, detta förutom av övervaknings- och hjälpskäl för att göra dem
lättillgängliga för användarna samt för att de skulle uppfylla olika behov och placerades
därefter. Ett bibliotek hade sina datorer vid ett särskilt IT-torg, eftersom detta var bemannat.
På ett annat hade man valt att placera datorerna på vuxenavdelningen eftersom det ”…verkade
lämpligt, datorerna skulle användas för informationssökning.”.

 7.2.5 Filter som användes på biblioteken

 

Sju bibliotek angav att de använde sig av Internetfilter. Bland dessa filter fanns SurfWatch
och SessionWall, av vilka den sistnämnda är en sorts brandvägg som även tillåter
utestängning av webbsidor. Vidare användes Illusion, Websence, Webblocker och en
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proxyserver med blockerande programvara. Det sjunde biblioteket hade sina datorer anslutna
till kommunens elevnät där skolan inte ville ha tillgång till vissa webbsidor. Hur detta
praktiskt gick till angavs inte. Ytterligare ett bibliotek brukade använda
begränsningshanteringen i den webbläsare de använde sig av. Med denna kan man själv lägga
in adresser till av biblioteket icke önskvärda webbsidor, som det då blir omöjligt att besöka.
Ytterligare sex bibliotek hade haft filter förut, men använde dem inte längre. Av dessa hade
ett begagnat sig av NetNanny och ett hade haft ett hemmagjort filter som bibliotekets IT-
avdelning hade tillverkat, men det hade av någon anledning inte fungerat tillfredsställande.
Varför det inte fungerade angavs ej. Allt hade, enligt respondenten, fungerat bra sedan de
slutat använda filtret. På ett annat bibliotek hade man använt SurfWatch med ”…mindre
lyckat resultat.”. Varför man inte menade att filteranvändningen var lyckad meddelades inte.
Det sista biblioteket som angav vilket filter man för en tid nyttjat hade använt Cyberpatrol.
Detta hade man använt i ungefär ett år, men upphört efter klagomål från användarna.
Programmet hade nämligen även tagit bort, som man sade, ”bra adresser”, exempelvis
webbsidor om bröstcancer. Man  använder sig nu av en Internetvärd som stannar under en
begränsad tid, och arbetar med att ta emot bokningar och hjälpa låntagarna. Resterande två
bibliotek angav inte vilket filter man hade haft, eller varför man valt att sluta med filter.

Av de sju bibliotek, åtta om man räknar det som spärrade webbsidor med hjälp av
begränsningsfunktionen i sin webbläsare, som angav att de använder filter kommenterade två
hur nöjda de var med sitt val av filter. Den ena av dessa båda respondenter var vagt positiv:
”…tror det fungerar för sitt syfte.”. På detta bibliotek använde man Illusion. Respondenten på
biblioteket som använde brandväggen SessionWall tyckte inte att det fungerade som det var
tänkt, det var alltför trubbigt. Vi fann det intressant att endast två berättat hur de tyckt att
filtren fungerat. Detta var dock ingen preciserad fråga i vår enkät som tog upp detta, även om
fråga sex, som handlar om hur filtret fungerar, både kan tolkas hur filtret fungerar rent
tekniskt samt hur det fungerar att använda. Två av respondenterna berättade hur de filter man
använder fungerar tekniskt, av vilka ett bibliotek använde SessionWall och det andra
SurfWatch. Tyvärr berättade inte biblioteket som använde sig av Illusion hur detta fungerade
tekniskt sett. Vi har inte heller funnit någon information om detta filter. Det är möjligt att
Illusion bara är en del av namnet och att detta har gjort att vi inte hittat någon information om
filtret.

Vilka hade då fattat beslut om huruvida filtret skulle finnas på de åtta filteranvändande
biblioteken? Vi räknar även biblioteket som begränsar Internetanvändningen med hjälp av
funktionen i sin webbläsare som filteranvändande. Även två bibliotek som haft, men inte
längre har filter, besvarade frågan, sammanlagt alltså tio svar. I två fall var det
bibliotekschefen som beslutat detta. Bibliotekspersonalen fattade beslutet på två bibliotek. För
två andra bibliotek var det helt enkelt personen som besvarade vår enkät som fattade beslutet.
Vad gäller biblioteket som hade sina datorer anslutna till skolans elevnät var det skolan som
fattade beslutet. Inget nämndes om man på biblioteket hade något emot, eller om man tvärtom
uppskattade, att man på detta sätt blev filteranvändare. I ett fall var det dataavdelningen efter
önskemål från personalen som infört datorfilter. På ett bibliotek var det IT-avdelningen, och i
det tionde fallet var det den ansvarige enhetschefen i ”…samråd med övriga
verksamhetsansvariga.”. På de två bibliotek som inte längre använde filter hade beslutet
fattats av personen som besvarade enkäten respektive av bibliotekschefen. Sex av de
filteranvändande biblioteken angav när beslutet fattades, vilket var mellan år 1998 och 2000.

Det är svårt att se någon utvecklingsriktning i beslutsfattandet. I fyra fall kan man dock se att
beslutet fattades av enskilda personer, antingen bibliotekschefen eller den person som
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besvarade vår enkät. På tre bibliotek var hela personalen inblandad, fyra om man räknar fallet
då enhetschefen i samråd med verksamhetsansvariga fattade beslutet.

Tio bibliotek är naturligtvis ett allt för litet underlag för att det skall vara möjligt att dra några
generella slutsatser, men det är ändå intressant att se att bibliotekets hela personal inte var
med och fattade beslut om informationsbegränsning genom filteranvändning i majoriteten av
våra undersökta bibliotek. Då en enskild person fattar beslutet om filteranvändning kan det
visserligen vara så att flera i personalen är involverade i diskussionen, men som en enskild
beslutsfattande person uttrycker det: ”…det är inte så att jag kan be alla titta på dessa sidor
innan jag tar beslutet.”. Som sagt kan och bör man inte dra slutsatser av detta lilla material,
men det kanske inte är alltför djärvt att konstatera att det tycks saknas riktlinjer för hur och av
vem informationsbegränsning i form av filterprogram skall fattas.

 7.2.6 Syn på filter
 

Under denna rubrik har vi samlat svaren på frågorna åtta (vilka skäl har ni för att använda,
eller inte använda, filter?) och elva (vad anser du om filter som blockerar vissa sökord,
hemsidor eller chat?). Vi ämnar redogöra för dem genom att dela in dem i kategorierna
mediapolicy, informationssökning, censur och övrigt. På fråga åtta fick 25 svar från icke
filteranvändande bibliotek, åtta från filteranvändande medan 16 inte svarade alls på frågan. På
fråga elva såg vi en tydlig uppdelning – omkring 20 bibliotek var i stort sett positiva till
filteranvändning, lika många negativt inställda, medan ett tiotal var tveksamma. För att
tydligare visa hur svaren fördelade sig kommer vi även här att först rada upp svaren på de
båda ovannämnda frågorna, för att sedan mer ingående diskutera dem.
 

Fråga 8

Filteranvändande
Av de sju respondenter som meddelade att deras bibliotek använde sig av filterprogram på de
publika Internetdatorerna svarade sex på fråga åtta. Av dessa svarade två att de använde sig av
filter eftersom de menade att alla medier biblioteket tillhandahöll skulle följa den mediapolicy
eller de urvalsregler man hade. Ett av dessa önskade även stoppa pornografi, rasism och
våldspropaganda, vilket även ytterligare ett annat bibliotek ville. På biblioteket vars datorer
var anslutna till kommunens elevnät var anledningen till filteranvändandet att man ville
filtrera bort de värsta webbsidorna för skoleleverna. Ett bibliotek ville förhindra chattande,
medan det sista ville ”…styra användandet i riktning mot informationssökning och bort från
förbjudet sidinnehåll.”.

Biblioteket som använde sig av begränsningsfunktionen i sin webbläsare menade själva att de
inte var filteranvändande. Här berättade man att den främsta anledningen till att filter inte
användes var kostnaden, samt att filtren ibland förhindrar tillgång till fler webbsidor än det
var tänkt. Respondenten menade att bibliotekets datorer inte skulle användas till något som de
icke-Internetanvändande besökarna skulle finna obehagligt, som exempelvis att se på
pornografi. Respondenten menade också att om det funnes ett filter som endast tog bort de
pornografiska webbsidorna skulle hon rösta för en användning av detta filter.
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Icke filteranvändande
Bland de bibliotek som meddelade att de inte använde sig av filterprogram svarade 25 på
fråga åtta. Av dessa svarade sju att de inte använde sig av filter på grund av att de inte ansåg
sig ha behov av det. Ett av dessa berättade att man inte skulle överväga filter så länge inga
problem dök upp, medan man på tre andra bibliotek berättade att man dels inte hade några
problem med sina Internetanvändare, dels hade man genom datorernas placering uppsikt över
besökarna. Denna kontroll räcker menade man på dessa bibliotek. På ett av dessa tre saknade
man också information om ett tillräckligt bra filterprogram.

Fem respondenter berättade att deras skäl till att inte använda filterprogram var att det inte
fanns något tillräckligt bra, några av dessa menade också att de filter som finns inte är
tillräckligt billiga. ”Så vitt vi vet är alla idag förekommande filter mer eller mindre
ofullkomliga.” var ett svar vi fick in. Av dessa fem menade en respondent att, förutom det
faktum att det inte finns några riktigt bra svenska filterprogram, så är det även svårt att dra
gränsen mellan filtrering och censur. På ett annat bibliotek så hade man dels inte hittat något
bra filter, dels menade man att då man filtrerar information riskerar Internetanvändarna att
missa väsentliga delar.

På tre bibliotek var den främsta anledningen till att man inte använde sig av filter att dessa
förhindrar fri tillgång till information. På ett menade man dessutom att filter är klumpiga
verktyg. ”Vi gillar inte filter. Vi hamnar ofrånkomligen i en censursituation och skulle få
lägga kanske en heltidstjänst bara på allt extrajobb med detta.” svarade ett annat bibliotek, där
man menade att det var en bättre lösning att placera datorerna med skärmen utåt för att hindra
besökarna att surfa till olämpliga webbsidor. På det sista av dessa tre menade man att förutom
att filter förhindrar fri tillgång till information så är de opraktiska och användarna kan kringgå
dem.

Två av våra respondenter hade inga skäl alls för att inte använda filter, tvärtom skulle man på
det ena biblioteket verka för att införa central filtrering i kommunens brandvägg, medan man
på det andra diskuterade att ”…införa filter för att slippa bråk och oväsen från störande
element.”. På två bibliotek var man osäker på hur filterprogrammen fungerade, på det ena av
dessa var man dessutom osäkra på vilka effekter filtreringen skulle få, medan man på det
andra konstaterade att filter inte fungerar. Användarna kan alltid ta sig förbi filter menade
man på två bibliotek, på ett av dessa  ansåg man dessutom att användarna skulle lära sig att
hantera information och vara källkritiska.. Av de resterande biblioteken svarade ett att
kommundelsnämnden var negativ till filteranvändning, och ett annat att de inte såg på Internet
som någon exklusiv kommunikations form – de hade ju inga filter på den offentliga telefonen,
så varför på Internet. Det sista biblioteket, som kan ha missförstått frågan, svarade endast att
de hade Internetuppkoppling via SUNET.

Intervjuerna
Ingen av våra intervjurespondenter hade vid tillfället för mötet med oss filter på sina publika
Internetdatorer. Under den första intervjun fick vi veta att man tidigare använt sig av
terminaler där användarna bara kunde titta på bibliotekets bestånd, men då man bytte till PC-
baserat system hade man fått en del problem, exempelvis hade det hänt några gånger att
någon lagt in en ny adress till startsidan. Vår respondent trodde att man kanske skulle bli
tvungna att diskutera införande av filter  och andra åtgärder. Han menade att datorerna skulle
vara till för informationssökning snarare än lek, spel och chat, men ville inte att det skulle
finnas alltför många förbud i biblioteket.
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Vår andra intervjurespondent berättade att man inte kände något större behov av att utestänga
viss information. Hon menade inte att användarna skulle tillåtas använda datorerna till vad
som helst, utan tyckte att problemen kunde ordnas med hjälp av regler. Man hade inte heller
några större problem med Internet på detta bibliotek, även om det ibland förekom att unga
pojkar plockade fram sexsidor:
 

…jag har ju sagt till grabbarna någon gång va att det är inte meningen att man skall
använda datorerna till att titta på porrsidor till exempel. Och det tycker jag nog att man kan
klara med dom vanliga…jag menar vi har ju [ohörbart] skrivna låneregler, men så har vi ju
mål för vad vi skall syssla med va. Där skall vi ju motverka sånt va, så det är ganska enkelt
att säga att det här är inte stället för att titta på såna här sidor, så du får vara vänlig och gå
härifrån. Sen är det ju känsligt det här med censur. Jag menar, vad de chattar och skriver
om är ju svårt att någon kontroll på naturligtvis. Man skall ju inte införa censur innan man
är tvungen. Och sen har jag förstått att har man filter så är det ju ganska grovt va, det
försvinner ju annat än det man vill censurera dessutom. Så lite är det ju främmande för oss
här va, man tar inte in material som man inte tycker hör ihop med våran målsättning och
däri ligger ju liksom ganska höga mål när det gäller kvalité på information och att man skall
motverka rasism och diskriminering och sånt där va. För det är ju den andra delen som jag
inte vet hur man skyddar sig mot med filter som kanske på ett vis är ju det här med
rasistiska… rasistiska.  Att man håller på och skriver sånt och skickar sånt va, det har ju
hänt tidigare.

Under den tredje intervjun berättade vår respondent att man hade diskuterat att använda filter
men avstått då de ställde till mer problem än de var till nytta, de filter man tittat på hade varit
alltför fyrkantiga. Dessa filter hade nyckelordsblockering (d.v.s. vissa sökord går inte att
använda i sökning på Internet), vilket ledde till att:

Alltså vi kunde inte komma på något ord som vi skulle kunna tänka oss att ta bort. Det går
inte att ta bort sex, då får du ju bort att sex personer omkom i en bussolycka, det går ju inte
va. Och så vidare, tar du bort tits, så försvinner fågelsorten tättingar och så vidare. Det
skulle vara dom grövsta, dom rundaste då kanske, men… jag vet inte. Hur kul är det att
sätta sig och räkna ut dom? Det finns alltid tillräckligt med synonymer på…på könsdelar
för att vi inte skulle kunna räkna upp dom allihop i alla fall va, så att det är…nej, vi har inte
hittat något som är värt besväret helt enkelt.

Fråga 11

Främst positiva till filteranvändning
19 stycken bibliotek gav svar som vi sett som att de främst är positiva till användning av
Internetfilter. Flera av dessa gav relativt kortfattade svar, såsom exempelvis ”Bra om det
fungerar.”, ”Det behövs nog på ett allmänt bibliotek.” och ”Känns OK.”. Andra hade vissa
förbehåll i sina svar, t.ex. ”Jag anser att det är helt OK, men att man skall vara försiktig och
överväga noga var och på vad man skall lägga filter.”, ”Om det ej går att komma tillrätta med
problemet på annat sätt anser jag att det är ok.” och ”Bra om det fungerar, men kan också slå
fel.”. Ett bibliotek menade att informationssökningen skulle gå före nöjessurfning, och att
förhindrandet av det senare var ett fullgott skäl för filteranvändning: ”Bra. Vissa datorer bör
vara ’befriade’ från ex. chat så att man bara kan använda dem till informationssökning.”. Tre
respondenter hade blandade känslor gentemot filtren. De menade dels att filter ibland kan
spärra ”ofarliga” sidor, men samtidigt tyckte de att materialet som fanns på Internet inte skulle
avvika från det de tillät i bokhyllorna, samt att andra besökare inte skulle behöva ta illa upp då
de passerade en datorskärm p.g.a. någon webbsida en Internetanvändare tagit fram.
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Främst negativa till filteranvändning
19 respondenter gav svar som vi tolkat som att de främst är negativa till användningen av
Internetfilter på folkbibliotek. Av dessa meddelade 9 respondenter att de bl.a. var mot
filteranvändning p.g.a. att dessa program inte var tillräckligt bra, eller inte fungerade
tillfredsställande. Exempel på svar inom denna kategori är: ”De fungerar dåligt – släpper
igenom sådant som inte ska släppas igenom och stoppar fullständigt oskyldiga sökningar.”
och:

Jag tror detta med filter är en ’barnsjukdom’. Vi blir förskräckta över nya produkters
möjligheter att ’förstöra våra barn’. Vår tillåtande inställning kan förstås bero på att vi inte
haft några större problem med Internetanvändningen på biblioteket sedan vi införde
tidsbeställning där vi noterar besökarens namn och telefonnummer. I alla fall var de tidiga
filtren amerikanska och speglade en annan syn på tillvaron än vår. Så t.ex. var ordet ’abort’
bortfiltrerat. Innan vi får ett bra filter och innan vi känner behov av att införa detta goda
filter får det vara.

 

Några av dessa 9 hade även andra skäl till att ogilla Internetfilter, på ett bibliotek menade
respondenten att ”De fungerar ej så bra. Dessutom är det ju en form av censur då även viss
seriös användning kan hindras av filtren.”. På ytterligare ett bibliotek menade man att filtren
både var otillräckliga och hindrade tillgången av information : ”Jag tror inte på filter. De
verkar grovmaskiga och ointelligenta. Dessutom bör inte biblioteket undertrycka tillgången
till information.”. En respondent menade att då olagliga webbsidor blockerades bytte de
ansvariga lätt adress till dessa, vilket gjorde Internetfiltren icke tillförlitliga . En annan
respondent efterlyste en något annorlunda typ av filter:
 

Jag tror inte de [filtren] fungerar särskilt bra. Jag skulle hellre vilja ha ett filter som låter
mig bestämma vilka webbplatser jag skulle få gå till för att kunna styra användandet av
vissa internetdatorer (bara vissa som är för vissa speciella ändamål) – men det finns inga
smidiga sådana program.

Andra respondenter var främst mot användning av Internetfilter p.g.a. dessa menades vara
censurverktyg: ”Onödigt och även censur.” och ”Klumpiga verktyg, förhindrar fritt tillgång
till inf.” var några kommentarer. Några bibliotek ville inte styra över besökarnas
Internetanvändning av andra skäl, så här svarade de: ”Jag tycker inte det skall finnas. Vi litar
på människors omdöme.” och” Är lite tveksam till om det är bibliotekets roll att bestämma
vad som är bra eller dåligt för användarna.”. Ett bibliotek jämförde Internet med telefon –
hade man inga regler för hur man använde telefonen, så varför skulle man ha det för Internet?
Några respondenter angav inte varför de ogillade filteranvändning, utan svarade bara
”Personligen gillar jag inte filtrering...” och ”Inte på ett folkbibliotek. Skolor är en annan
fråga.”.

En våra intervjurespondenter svarade på frågan vad hon ansåg om filter att hon dels inte ansåg
att filter var lämpliga på bibliotek då de inte blockerade allt olämpligt, dels att filter inte heller
var det bästa sättet att skydda barn från vissa webbsidor:
 

Nej, jag vet inte om jag tror det är det rätta sättet att lösa det på, ens hemma, att man lägger
in filter. Tror ni på uppfostran av barn? (skratt). De lär nog leta reda på det i alla fall annars,
så lägger man in ett filter om de då tycker att det är tillräckligt spännande, det har ju alltid
varit så med barn va, då hittar man väl en annan kompis som har en dator där man faktiskt
kommer åt det. Har man liksom inte fått med sig det hemifrån att det här med att titta på
porr eller så där va att det är… tjejer som man visar upp på det viset att det inte är
någonting bra då tror jag inte att det hjälper med filter.
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Tveksamma till filteranvändning
Fem respondenter svarade inte alls på fråga 11, och 10  hade varken en positiv eller en negativ
inställning till filteranvändning. Exempel på svar som vi placerat under denna kategori är t.ex.
”Ingen erfarenhet.”, ”Vet ej.” och ”Vi har funderat på frågan, men inte kommit till ngt
resultat.”. Ett av biblioteken som använde filter (SessionWall) svarade så här på frågan: ”Så
länge de inte utvecklas till att hänga med i flödet kommer de bara att spela en marginell roll i
styrandet av nätets användande.”.

 7.2.7 Mediapolicy
 

Av de åtta bibliotek som använder sig av filterprogram eller annan typ av
begränsningsfunktion nämnde ingen ordet censur då de förklarade varför de valt att använda
filter. Två av dem berättade att de inte ville att någon på datorerna skulle kunna nå webbsidor
som stred mot bibliotekets inköps- och mediapolicy eller som stred mot
biblioteksverksamhetens övergripande mål. Ett av dessa bibliotek skickade med ett utdrag ur
sina övergripande mål:
 

Biblioteket skall i sitt urval ta avstånd från media med ett innehåll som spekulerar i våld
och fördomar, medvetet förvanskar fakta eller propagerar för rasdiskriminering etc.
 

Ett annat bibliotek tog upp mediapolicy som jämförelse med Internet så här:
 

Rent principiellt är jag mot filter. Men frågan är inte så enkel. I viss mening tycker jag det
kan vara rimligt att applicera samma urvalskriterier på vad som görs tillgängligt på
bibliotekets datorer som biblioteket väljer att göra tillgängligt via andra media. Vi har inte
exempelvis ett uttalat rasistiskt material eller porrtidningar tillgängliga på bibliotek. Jag kan
lite störas av tanken att det skulle vara möjligt att besöka en demokratisk institution som ett
folkbibliotek och söka antidemokratiskt, rasistiskt och grovt pornografiskt material på
skattebetalarnas bekostnad.

 
 På två olika bibliotek tog man upp telefonen som jämförelse med Internet: ”…vi ser inte på
Internet som någon exklusiv kommunikationsform. Vi har inga filter på den offentliga
telefonen heller.”. Det andra biblioteket menar helt enkelt att filteranvändning är ”dumt” – de
har ju inga regler för hur man använder en telefon. Och visst kan det vara en naturlig
jämförelse om Internet främst ses som ett kommunikationsverktyg. Men Internet är ett
medium som innehåller så mycket mer än enbart kommunikation. När man talar i telefon på
en offentlig plats hörs det tydligt vad man pratar om vilket kan göra att man tvekar att
ventilera sina exempelvis rasistiska åsikter. Att däremot gå in och titta på en rasistisk
webbsida märks betydligt mindre och är dessutom inte en tvåvägskommunikation på samma
sätt som ett telefonsamtal. En slags kommunikation pågår mellan den som skapat webbsidan
och den som tittar på den, men inget jämspelt utbyte av information förekommer. Jämförelsen
mellan e-post/chat och telefon menar vi håller bättre, då det i dessa fall handlar om
tvåvägskommunikation.
 
 Ett bibliotek i Mellansverige tog upp både praktiska och policymässiga frågor:
 

 [Filter förf. anm.] Bör undvikas så långt det går. Det finns dock vissa typer av bibliotek där
det kan vara befogat att använda sådana filter, t.ex. ett skolbibliotek (som kanske inte är ett
offentligt bibliotek). På ett offentligt bibliotek skulle det dock enligt vår mening vara
tveksamt att lägga in filter av flera skäl:
•  Extremt arbetstidskrävande. Den arbetstiden är mycket mer meningsfull att lägga på

annat.
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•  Tveksamt rent policymässigt: vem skall bedöma vad som är ”förbjudet”? Vi har redan
litteratur i våra hyllor som många tycker är kontroversiell: Nabokovs Lolita, gamla
böcker om hur man gör sprängmedel, gamla böcker om rasbiologi, pornografiska
romaner…

•  Filterprogrammen på marknaden är gjorda för en amerikansk publik och spärrar ofta
sidor vi här i Skandinavien inte tycker borde spärras: RFSL:s sidor, sidor om
bröstcancer, sidor där det svenska ordet ”slut” ingår, etc.

•  Vi skulle få lägga ner en massa onödig tid på att diskutera och motivera varje spärrad
sida med arga låntagare.

Vi tror istället mer på lösningar som att möblera på ett sätt som gör det mindre attraktivt att
sitta på biblioteket och surfa till ”olämpliga” sidor. Däremot är det motiverat att spärra vissa
funktioner på de publika Internetdatorerna, vilket är en helt annan sak. Det är inte alls
självklart att man ska kunna använda diskettstationer, tanka hem filer, skicka e-post från
varje Internetdator. Där tror vi på idén att styra dessa saker till vissa särskilda datorer, inte
minst för att e-post och chat lockar folk som sitter i hela grupper vid datorerna och är
högljudda. Detta stör andra låntagare och försvårar framkomligheten vid datorerna.

Respondenten på det här biblioteket tog alltså upp mediapolicy som ett skäl att inte använda
filter, en i vår undersökning unik ståndpunkt. Som vår respondent påpekar kan det som är
okontroversiellt den ena stunden mycket väl vara det i nästa, och vice versa. Vi är tveksamma
till om man verkligen skall ta bort allt kontroversiellt material från biblioteket, detta material
bör man ha tillgång till för att kunna skapa en debatt. De andra respondenterna som tagit upp
sin mediapolicy menar att då de gör ett urval av bibliotekets andra medier så skall man även
göra ett urval av webbsidorna på Internet. Och visst, varför skall man undanta Internet från
den policy som styr bibliotekets övriga medier? Å andra sidan är Internet ett ”paket”, det
mesta ingår, och skall man börja sålla kräver det både mer arbetstid och större kostnader.
Väljer man att använda ett filter får man vara beredd på att tillbringa en hel del tid med att
skriva in nya förbjudna sökord och adresser. Dessutom är filtren ännu inte så utvecklade att de
kan skilja på ett ords olika betydelser – spärrar man exempelvis ordet ”tits” försvinner även
fågelarten tättingar, som en av våra intervjurespondenter påpekade.

Flera andra bibliotek tar upp att många av filterprogrammen på marknaden är gjorda av och
anpassade för en amerikansk kultur vars värderingar inte alltid stämmer överens med de
svenska. En fördel med dessa filter är ju att många webbsidor är skrivna på engelska, men
som sagt, de kulturella skillnaderna mellan USA och Skandinavien är ibland stora. Få
svenskar skulle väl t.ex. ha något emot en seriös sida om abort, något som kan stoppas med
dessa filter.

7.2.8 Informationssökning och nöje

På ett bibliotek använde man sig av filter p.g.a. att man ville styra användandet i riktning mot
informationssökning och bort från förbjudet sidinnehåll. Här kan man ana vissa rester från
den gamla folkbildande tanken som förut gällde böcker. Numera skulle väl ingen se ner på ren
nöjesläsning av böcker, men vad gäller Internet verkar inställningen vara en annan. Nu är ju
en dator ett dyrare medium än en bok, dessutom nytt och intressant, vilket innebär att fler vill
använda den. Det tycks dock vara så att gällande datorer har informationssökning högre status
än chat och andra mer nöjesbetonade aktiviteter. Inget av våra undersökta bibliotek har
förklarat vad de menar med informationssökning. Det skulle vara intressant (och bra för
användarna) att få veta vad de anser är informationssökning. Att informationssökning
värderas högre än e-post, chat och annan nöjessurfning gäller emellertid inte alla bibliotek.
Under en intervju ställde vi frågan om användaren under den bokade halvtimmen fick göra
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vad den ville på datorn, bortsett från att se på pornografiska eller andra förbjudna sidor, eller
om det var informationssökning och inget mer som gällde. Så här svarade vår respondent:

Nej. Det tycker vi inte att vi kan lägga oss i, lika litet som vi kan lägga oss i om folk sitter i
biblioteket och pratar med varandra. Eller vilken sorts böcker de vill läsa. Så kan vi inte
lägga oss i. Det händer att vi säger till om det sitter ett barn vid varje dator och chattar med
varandra och dessutom hojtar mellan vilken chat är du på nu? Är du inloggad nu? Då
händer det att vi tycker att skall ni ändå prata med varandra så kan ni lämna datorerna åt
någon annan så kan ni gå ut och sätta er och prata där istället, för det känns lite meningslöst
liksom. Men annars så säger vi inget om det, nej.

I anknytning till ämnet chat på de publika Internetdatorerna sade en annan av våra
intervjurespondenter att de ville att ungdomarna skulle komma till biblioteket. När de väl var
där ville hon inte omedelbart sätta upp förbud:

…jag tycker det är okej att ungdomarna chattar, jag menar, vi vill att ungdomarna skall
komma till biblioteket, vi kan inte hela tiden säga att ja, men då får ni göra det här, och inte
det här det tycker inte vi är en lämplig sysselsättning.

Vi kan inte annat än att hålla med. Vill man att ungdomarna, och andra målgrupper som
lockas av möjligheten att använda Internet, skall komma till biblioteket kanske man till viss
del får anpassa sig till vad de vill använda biblioteket till. Även på den ovan citerade
respondentens biblioteket hände det att ungdomar då och då satte sig och chattade med
kamraten som satt vid datorn på andra sidan bordet. Idealet, menade vår respondent, vore att
ha några datorer som besökarna fick använda till vad de ville, både chatta och e-posta, och
några datorer som enbart användes till informationssökning o.d. Problemet är att många
bibliotek inte har så många datorer att de kan dela upp dem på detta sätt.

7.2.9 Censur

Ett bibliotek konstaterade att det delvis inte fanns några riktigt bra svenska filterprogram, men
att de även menade att det är ”…svårt att dra gränsen mellan filter och censur.”. Filter
förhindrar fri tillgång till information säger man på ett annat bibliotek. ”Vi hamnar
ofrånkomligen i en censursituation” konstaterar ett tredje bibliotek, men man har även
praktiska argument för att inte använda sig av filter – man tror att allt extrajobb skulle
innebära att man skulle få lägga en heltidstjänst på att ta hand om Internet. Bland de andra
biblioteken som valt att inte installera filterprogram är det endast ett fåtal som säger att risken
för censur bidragit till beslutet att avstå från filter.

Bland de bibliotek som uttryckt sin negativa inställning till filterprogram tog ett par upp
censurfrågan, de menade att ”…bibliotek [bör inte, förf. anm.] undertrycka tillgången till
information” och att Internetfilter är ”…ju en form av censur för viss seriös användning kan
hindras av filtren”. Den senare kommentaren fann vi intressant. Vi frågar oss vem som skall
bedöma vad som är seriös användning. Någon bör ta på sig den uppgiften om detta är orsaken
till att man väljer att använda filter. Även på BIBLIST-diskussionen om filter och censur (se
kapitel 5) fanns åsikten att censur endast är censur om det är tillgången till seriös information
som förhindras eller stoppas. Om biblioteket förhindrar tillgången till t.ex. chat – ja då är det
inte längre censur som tillämpas.
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Bland de mer positivt inställda till filter nämner endast en respondent risken för censur:

Det är dock ingen enkel fråga, det finns även goda argument mot sådana filter. Våra
värderingar överensstämmer inte alltid med filterprogrammets, ibland spärras platser
fullständigt omotiverat, troligen p.g.a. något ”olämpligt” ord på hemsidan, att spärra
hemsidor innebär en sorts censur på samma sätt som när vi avstår från att köpa in vissa
böcker (och censur är alltid riskabelt).”

Detta bibliotek använde sig av filter p.g.a. att man inte vill att bibliotekets publika
Internetdatorer skulle användas på ett sätt som stred mot deras mediapolicy. Man ville inte
heller medverka till spridning av bl.a. rasism och våldspropaganda. Vi fann det intressant att
de är ensamma om att kalla sitt vanliga mediaurval för censur. Respondenten anser alltså att
medieurvalet är censur, och att censur är riskabelt, men ändå sker censur, ändå använder man
filter! Filtret tycks inte heller fungera särskilt bra, platser spärras, som respondenten sade,
omotiverat. Trots detta måste fördelarna för filteranvändning på detta bibliotek uppväga
nackdelarna, även om vi inte får reda på hur eller varför.

7.2.10 Övrigt

Under denna rubrik har vi samlat de svar som inte passat in under någon av de andra, och som
inte var stora nog att få en egen kategori eller överskrift.

Endast en av de filteranvändande respondenterna tar upp det faktum att datorfilter är ganska
grovmaskiga, de släpper gärna igenom sådant som det är meningen att det skall stoppa
samtidigt som de blockerar ”oskyldiga” sidor. Detta bibliotek begränsade
Internetanvändningen genom att använda en funktion i sin webbläsare, de hade alltså inget
fristående filterprogram. Så här berättar de om sitt val att begränsa informationstillgången:

Ja, det är väl så att filter kostar, dessutom fungerar de väl inte alltid som de ska då de kan
’ta bort för mycket’. Jag har bara läst tester i datortidningar– så jag har ingen praktisk
erfarenhet. Men det är ju inte så att vi inte vill att en människa ska kunna surfa till RFSLs
hemsida eller Hångelguiden mm. och vad jag förstår kan dessa hindra sånt. Finns det
fungerande filter? Skulle det finnas filter som BARA tog bort riktiga porrsajter (men det
finns det inte som jag förstår) då skulle jag nog rösta för det. Min personliga åsikt är den att
jag inte tycker att bibliotekets datorer är till för sånt och att det inte ska vara obehagligt för
ickesurfande användare här.

Av de bibliotek som haft filter berättade några att de använt filter för att förhindra besök på
nazistiska och pornografiska webbsidor: ”Vi ville få ner surfandet till porrsidorna av de yngre
pojkarna.”. Tyvärr vet vi inte varför dessa valde att upphöra med filteranvändningen. Ett
bibliotek återgav dock en händelse som bidrog till valet att ta bort filter:

Droppen var att ’vi misstänkte’ en person som sökte på begreppet bröst på flera språk och
’fastnade’. Det visade sig att han desperat sökte bot för sin svårt cancersjuka hustru som ej
givits hopp. Via en kontakt med en läkare i Kalifornien så fick hon en i Sverige oprövad
behandling. Hon är nu frisk och vi fick en tårta av den lycklige maken. Nu sköter vi det
med regler och hänsyn.

Man menade dock på detta bibliotek att mediapolicyn skall omfatta alla medier, även om filter
kanske inte är den bästa metoden. Här märks problemet med grovmaskiga filter tydligt: de
förhindrar surfning till pornografiska bilder på bröst men även till seriösa webbsidor om
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cancer. Om mannen i det här citatet misstänktes för att försökt nå förbjudna webbsidor kan
man lätt tänka sig att han blivit generad. Och skall man verkligen behöva förklara varför man
vill komma åt en viss webbsida på bibliotekets dator eller söker på ett visst ord? Citatet ovan
kan kopplas till den tidigare nämnda integritetsaspekten. Man får ju aldrig fråga en låntagare
varför han eller hon vill låna en viss bok, detsamma bör gälla även för Internet.

På ett bibliotek var skälet till att man valt att begränsa informationstillgången med hjälp av
datorfilter att man ville filtrera bort ”..de värsta sidorna för eleverna.”. På ett annat att man
ville förhindra chattande, på ett tredje att biblioteket inte ville medverka till spridning av
rasism och våldspropaganda. På biblioteket där datorerna var anslutna till skolans elevnät
önskade skolan inte att det skulle finnas åtkomst till vissa sidor. Det sista filteranvändande
biblioteket ville stoppa pornografi och rasism.

På ett bibliotek hade man inte installerat något filter p.g.a. brister i den egna kunskapen om
dessa datorprogram: ”Vi har varit osäkra på hur väl ett filter fungerar och vilka effekter
användningen kan få.”. Ett antal, sex stycken för att vara exakt, bibliotek berättade att de inte
hittat något filterprogram som passade för deras behov. ”Vi har inte lyckats med att hitta
något tillräckligt bra filter.” var en kommentar, ”Vi använder inte filter, främst för att vi inte
vet något väl fungerande sådant.” var en annan.

En av våra respondenter menade att bråk och oväsen var ett fullgott skäl till filteranvändning.
Frågan är om filter är den bästa lösningen för att komma tillrätta med denna typ av problem.
Ett alternativ vore att istället placera datorerna så att endast ett fåtal personer får plats framför
datorns skärm, och/eller införa en regel som säger att högst ett visst antal får använda samma
dator samtidigt. Är problemet oväsen är det inte säkert att orsaken är att användarna ser på
förbjudna webbsidor, den störande gruppen i sig kan vara hela problemet.

Bland de som var mer tveksamma eller inte visste vad de tyckte som svar på fråga elva var
vanliga kommentarer att de inte hade någon erfarenhet av filter och att de var tveksamma till
att de verkligen fungerade. Ett bibliotek som använde sig av filterprogram menade att ”Så
länge det inte utvecklas till att hänga med i flödet kommer det bara att spela en marginell roll i
styrandet av nätets användande.”. Respondenten på detta bibliotek var inte nöjd med filtret
man använde, det var alltför trubbigt. På ett annat bibliotek menade man att det inte gick att
uttala sig allmänt om filter, det var något som måste beslutas på det enskilda biblioteket:
”fungerar det utan begränsningar tycker jag personligen det är det allra bästa men om det
ibland vistas problemgrupper på biblioteket kan det kanske vara en lösning.”.

På ett mindre bibliotek menade man att bättre än filter är att lära användarna källkritik, och
diskutera vad som är opassande att använda bibliotekets publika datorer till:

[Filter] går alltid att komma förbi. Människor ska lära sig att hantera info., lära sig
källkritik. Man måste istället vara beredd att diskutera med människor om vad som är
lämpligt/olämpligt. Då får man möjlighet att motivera, dessutom är det inget problem – få
människor tittar på olämpliga saker.

Värt att konstatera är dock att denna metod förmodligen fungerar bättre på ett mindre
bibliotek som det citerade ovan. På ett sådant återkommer ofta samma klientel, personal och
besökare lär känna varandra.

Några bibliotek väljer att inte använda sig av filter helt enkelt därför att de inte har något
behov av dem överhuvudtaget, eller för att kontroll av datoranvändningen sker på annat sätt.”
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Så vitt vi vet är alla idag förekommande filter mer eller mindre ofullkomliga. Vi kör med
’frihet under ansvar’ och tycker att det fungerar ganska bra.” säger man på ett bibliotek. ”Vi
ser inte behovet av filter som stort. Vi har viss överblick i varje fall över barndatorn. Vi har
heller inte information om något filterprogram som skulle passa våra behov.” var en annan
kommentar.

7.2.11 Vem skall avgöra vad som är förbjudet för användarna?

Vi frågade biblioteken om vem de ansåg skulle fattat beslut om huruvida filterprogram skulle
finnas på de publika Internetdatorerna – personal på biblioteket eller andra. En majoritet på 25
respondenter menade att bibliotekspersonal skulle fatta beslutet utan annan inblandning,
medan 16 gav uttryck för den åsikten att även andra borde vara engagerade i beslutet,
exempelvis politiker. Av dessa förklarar inte alla vilka de menar skall vara inblandade i
beslutet, bland dessa svarar ett bibliotek endast ”demokratifråga”, och ett annat att ”Någon
som har större kunskap bör göra det.”. Vad som menas med att filterbeslut är en
demokratifråga kan diskuteras. Ett sätt att tolka det är att man önskar en folkomröstning i
kommunen, så att invånarna får säga sin åsikt. Ett annat att de folkvalda kommunpolitikerna
kan göra detta val då de fått förtroendet att väljas av kommunens invånare. Även
kommentaren om att någon som har större kunskap bör fatta beslutet om filter kan diskuteras
ur flera synvinklar. Det kan gälla större kunskap om hur filter fungerar rent tekniskt, hur man
installerar och underhåller dem, men även en person som har erfarenhet, god eller dålig, av
filter och dess funktion. Kunskapen kan även gälla sådant som barn och ungdomar och om de
påverkas av att utsättas för olämpliga sidor eller inte. Det kan också gälla den juridiska
kunskapen gällande yttrandefrihet, censur och huruvida bibliotek har rätt att installera
Internetfilter på sina datorer. Sex stycken respondenter var tveksamma eller visste inte.
Resterande hade inte svarat alls, eller inte förstått frågan.

Bland de som menar att bibliotekspersonalen bör fatta beslut om filter fanns bl.a. åsikten att
den politiska nämnden anger:

…huvuddragen i bibliotekets verksamhet. Där kan vi bestämma att vi tex. inte får sprida
rasistiska budskap. Detta gäller då naturligtvis sådana budskap i såväl böcker som
tidskrifter som via Internet. Hur vi sedan skall sköta detta praktiskt är personalens sak.
Personalen kan välja att använda filter eller, om man har råd, anställa någon att hela tiden
titta över axeln på dataanvändarna.

Man anger här endast två sätt att följa huvuddragen i bibliotekets verksamhet – filter eller
någon som konstant övervakar Internetanvändningen. Det sistnämnda dessutom en lösning
som inte ger användarna någon som helst integritet. Vi tolkar förslaget – att ha någon som
tittar över axeln på besökarna – som en smula överdrivet, möjligen menar man inte detta
bokstavligt, men tanken har trots allt dykt upp och satts på pränt. En lösning man inte verkar
tro på här är regler om hur man får använda de publika Internetdatorerna. Flera bibliotek gav
liknande svar– de politiskt ansvariga fattar beslut om bibliotekets allmänna mediapolicy, hur
man sedan väljer att följa denna policy är det enskilda bibliotekets sak.

Andra menar att bibliotekspersonalen har störst kunskap om Internet:

Ett sådant beslut skall givetvis fattas av den/de som vet hur och till vad bibliotekets datorer
används, och som har kunskap om Internet. Alltså klart olämpligt att utomstående
(politiker, föräldrar), som kanske inte ens har besökt biblioteket, skall besluta om detta. Det
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finns tyvärr alltför många som än idag baserar sina kunskaper om Internet på moralpaniska
artiklar i kvällspressen.

Att bibliotekspersonalen har störst kunskap om hur och till vad bibliotekets publika
Internetdatorer används låter naturligt, och är svårt att argumentera mot. Men är det alltid så
att personalen har störst kunskap om datorer, filterprogram och Internet i allmänhet? Tvärtom
tycks fler av våra respondenter mena att de har alltför liten kunskap om datorfilter, ”Jag har
bara läst om dem i datortidningar.” var en kommentar. Och är verkligen den mer tekniska
biten av datorhandhavandet bibliotekariens arbete? Under två av de intervjuer vi genomförde
ställde vi frågan om våra respondenter kände till några filter och hur de fungerade. De kände
till fenomenet datorfilter och hur de i viss mån fungerade, men det tycktes inte vara ett ämne
man lade ner mycket tid på för att hålla sig uppdaterad inom. Vår tredje intervjuperson
menade att han inte kände till så mycket om filter. Så här svarade de båda andra på vår fråga:

Nej vad jag har läst i tidningen, men jag har ju inte studerat det. Det har inte varit aktuellt
att vi skall införa filter. Så därför har jag ju som alla…läser om det finns…att ha mot sex
och annat.

Jo ja inte till namn eller så, men jag har sett en del förut då. Att vi inte har [filter, förf.
anm.] beror väl till stor del på att vi inte sett något som varit bra. Nu var det ett tag sedan vi
letade efter något i och för sig va.

Några respondenter tog inte upp den mer tekniska kunskapsbiten men menade ändå att
personalen ”… på biblioteket har eller bör ha den kunskapen om hur bibliotekets datorer
utnyttjas, om behovet finns och hur man behöver skydd.”. På detta bibliotek tycks
respondenten vara medveten om att kunskapen om hur bibliotekets datorer används bör finnas
på biblioteket– men kanske inte alltid finns. Respondenten menar också att man behöver
”skydd”, men förklarar inte på vilket sätt detta skall ordnas, eller vem som behöver beskyddas
mot vad. ”Vi vet ju hur verkligheten ser ut på bibl.– det sätter sej inte våra styrande in i.”
menar man på ett annat bibliotek. Detta kan tolkas som både en positiv och en negativ
kommentar riktad mot de styrande politikerna. Antingen uppfattas politikerna som
ointresserade av bibliotekets verksamhet, eller också som att de helt enkelt sköter sitt jobb,
och ser bibliotekarierna som tillräckligt kompetenta att sköta sitt. I det sistnämnda fallet ser de
vad som pågår på biblioteket, men har tillit till personalen och lägger sig inte i deras sätt att
lösa de problem som dyker upp. Det kan också vara en mer eller mindre medveten akt från
bibliotekets sida, man kanske inte alltid informerar om saker som kan få större konsekvenser
för användarna på biblioteket, och som kanske bör diskuteras ur flera vinklar av människor
med olika kunskapsområden.

Bland de 16 bibliotek som menade att inte endast bibliotekspersonal bör fatta beslut om
filteranvändning menade några att politiker bör vara inblandade i frågan p.g.a. att de ansåg att
policyn bör vara gemensam för kommunens alla datorer:

Rent tekniskt är det förstås bättre om hela kommunen har ett filter mot sidor med visst
innehåll. Det är ett beslut som man ska fatta högre upp eftersom det inte bara är på
biblioteket som man har publikt Internet. Det är bra om det finns en kommunal policy som
berör bibliotek. Det är svårt att motivera filter på bara vissa av kommunens datorer.

På ett annat bibliotek hyste man liknande åsikter – beslutet bör fattas av ansvariga politiker –
men menar också att man på biblioteket bör ha rätt att ingripa om en Internetanvändare är
inne på en webbsida med otillåtet innehåll:
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Om man ska fatta principiella beslut angående till information på Internet på ett
kommunbibliotek bör det fattas i ett politiskt organ. Däremot bör biblioteket ha rätt att
stoppa sökningar på Internet som direkt bryter mot bibliotekets principer angående kvalitet
mm.

Ett bibliotek tog upp en, tycker vi, intressant aspekt nämligen tiden:

Så har vi gjort tidigare, dvs. JA. [Som svar på frågan om beslut om filter skall finnas på
biblioteket bör fattas av bibliotekspersonalen, förf. anm.] Men jag ändrar mig– detta är eg.
en STOR SAK som nämnden måste fatta politiskt beslut om egentligen. Men oftast har man
inte tid med detta utan måste lösa en trasslig situation med en gång och då springer man ut
och köper filter.

Flera respondenter berättar att de inte funderat så mycket över frågan om datorfilter, det har
inte verkat aktuellt eftersom man inte råkat ut för några problem som gjort frågan angelägen.
Så här säger en respondent: ”Vi har resonerat som så: vi kör utan filter och ser vad som
händer. Upptäcker vi att det behövs tar vi ställning till det då.”. Väntar man med att diskutera
frågan om filter eller andra sätt att styra datoranvändandet tills en problematisk situation
uppstår kan det lätt bli så att man under stressens inflytande tar till den första, men kanske inte
alltid den bästa, lösningen och köper ett filter utan att först överväga om inte andra lösningar
vore bättre för att ordna upp situationen.
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Fråga tio i vår enkät gäller eventuella regler för besökare som använder bibliotekens datorer
med Internet. Bland dessa regler söker vi efter mönster och likheter samt avvikelser av olika
slag. Vi vill få fram regler som de flesta verkar vara överens om för att på så sätt skapa en
lista med de som förefaller vara viktigast att använda sig av. Även vad man kan göra om
användare bryter mot anvisningarna tas upp. Två bibliotek har inte besvarat frågan. Några
bibliotek angav inte alla sina de Internetregler man hade utan svarade exempelvis:
”…Generellt gäller förbud mot sajter som innehåller porr, olagligheter, rasism o likn.”.
Majoriteten bifogade dock alla sina regler.

Skälet till att vi valt att ha dessa regler för användande av de publika datorerna i ett kapitel för
sig, beror på att de är av stor relevans för vårt arbete, då de kan ge förslag på lösningar av de
problem som uppkommer på biblioteken när det gäller vad man kan göra om det uppstår
problem med Internetanvändningen. De visar även hur det ser ut på olika bibliotek.

Materialet presenteras i uppdelade teman för att få en översikt. Dessa teman har skapats
utifrån de mönster som vi tycker oss ha sett när vi studerat reglerna både enskilt och
tillsammans. Sedan diskuteras varje del utifrån punkterna. Till sist är de poster som flest
bibliotek valt att ha i en sammanfattad kolumn med en tillhörande slutdiskussion. De punkter
vi har sammanfattat som de mest använda är dessa som har tio eller mer bibliotek bakom sig.
Antalet bibliotek som tagit upp de punkter som diskuteras står inom parentes efter.
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7.3.1 Webbsidor som biblioteken inte tillåter.

pornografiska sidor (34)
rasistiska sidor (19)
olagliga sidor (16)
våldssidor (10)
sexistiska sidor (4)
stötande sidor (2)
nazistiska sidor (2)
kränkande sidor (2)
antidemokratiska sidor (1)
diskriminerande sidor (1)
sidor som innehåller mobbning (1)

Som synes är det en majoritet av biblioteken (34 stycken) som tagit upp att sidor med
pornografiskt innehåll inte får förekomma på datorerna som en regel. Fyra bibliotek tar upp
att de förbjuder förekomst av sexistiska sidor. Hur de olika biblioteken egentligen definierar
det innehåll de har som regel att man som användare inte får gå in på verkar vara upp till var
och en att avgöra. Grovheten i pornografi varierar och ingen speciell grad tas upp av de olika
biblioteken. Detsamma gäller de som tar upp sexistiskt material. Definitionen av detta kan
variera, men inte heller här sägs vad som menas exakt med sexistiskt. Om dessa regler skall
användas på biblioteken bör man precisera vad man menar med de uttryck man använder
anser vi. Även stötande och kränkande sidor får inte användas av besökare på en del av de
bibliotek som svarat, men det är inte heller definierat.

Sidor med nazistiskt och rasistiskt innehåll är också vanligt att biblioteken har som regel att
användare inte får besöka (sammanlagt 21 bibliotek). Detta är mer ett ämne som kan särskiljas
och mera tydligt ses för vad det är. Fastän ämnet i sig känns mer specificerat kan man
fortfarande diskutera huruvida man skall kontrollera vad personer ser på sina skärmar. Detta
är ett återkommande problem.

Olagliga sidor får man inte besöka på 16 av de bibliotek som svarat. Här krävs fakta som
tydligt säger vad en olaglig sida är. Därtill exempel på vad sidor som är olagliga innehåller
kan tas upp för att tydliggöra. Denna punkt är den enda som egentligen bör få finnas då
bibliotekarier inte bör ha rätt enligt lagen att begränsa informationen på Internet (se kapitel
6.4).

7.3.2 Sådant som bibliotekets datorer inte får användas till.

chatta (15)
ladda ner/importera filer (13)
spela (11)
mobba, kränka, diskriminera eller trakassera någon (10)
använda egna disketter (8)
forcera låsprogram (5)
ändra på datorns inställning (4)
tillgång till webbläsarens e-postprogram (4)
skicka e-post (4)
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newsgroups (3)
olämpliga saker (2)
förstöra program/skada utrustning (2)
använda andra program än de som finns tillgängliga i menyn (2)
använda datorn i DOS-läge (2)
använda diskettstationen (1)
lägga upp t.ex. en pornografisk sida som startsida (1)
använda datorerna för brottslig verksamhet (1)
ha dryck vid datorer (1)
sprida oetiskt material (1)

Saker man inte får gör på datorerna är främst att chatta. 15 bibliotek säger att  de har som
regel att neka besökare att göra. Många bibliotekarier anser att datorerna med Internet enbart
skall användas till informationssökning och att chat inte ingår där. Yngre användare är de som
mest chattar och när de gör det, stör de andra besökare på biblioteket. Vissa chattar med
varandra när de sitter vid datorerna bredvid varandra och pratar samtidigt. Dock är det inget
bibliotek som uttryckligen sagt ifrån gällande forum eller annat som även kan räknas som en
viss sorts chat. E-post tillåts inte av fyra av de deltagande biblioteken och fyra andra säger att
de inte tillåter tillgång till webbläsarens e-postprogram. Något bibliotek säger att de endast
samtycker till användande av e-post som är nödvändig, att man endast får sända meningsfullt
innehåll(se Diverse). Dock kan man undra vem som avgör vilken e-post som innehåller viktig
information för vem. Som bibliotekarie kan man inte ställa sig bakom ryggen på användaren
och läsa vad som står i dennes mail.

Man får inte ladda ner eller importera filer på 13 av de 53 undersökta biblioteken. Detta
antagligen för att virus inte skall kunna komma in på datorerna samt att annan förstörelse och
konfiguration inte skall ske. Andra mer praktiska saker man inte får göra är använda egna
disketter, forcera låsprogram, ändra datorns inställningar, förstöra program/skada utrustning,
använda andra program än de som finns tillgängliga i menyn, använda datorn i DOS-läge,
använda diskettstationen samt lägga upp t.ex. pornografisk sida som startsida. När detta sker
tar det ofta arbetstid från personalen på biblioteken. I en av de intervjuer vi gjorde berättade
en respondent att de en gång haft en naken kvinna som lagts in som bakgrund på skärmen.
Hur man än bar sig åt fick de inte bort henne. Det hade tagit vår respondent onödigt många
arbetstimmar för att få bort bilden.

Elva bibliotek förklarar att de inte låter besökare spela på datorerna. Som med chat kan detta
ta plats från de som vill söka information på biblioteket samtidigt som det kan vara störande
med yngre som sitter flera eller mitt emot varandra och spelar.

Mobbning, kränkning och/eller diskriminering får inte förekomma på datorerna på tio av
biblioteken. Dessa ämnen tas även upp på sidor man inte får titta på, men nämns här mer
allmänt och för användandet av hela datorn. Med detta kanhända menas en blandning av alla
förbud innan som tar upp just mobbning, kränkning och diskriminering och kanske ännu mer.
Inga definitioner nämns dock heller här, utan det är en slutsats vi dragit utav de flesta som inte
säger något om hur de ser på sina regler.

Två bibliotek säger att olämpliga saker inte får förekomma på datorerna. Detta förefaller vara
en tolkningsfråga för var och en att avgöra. Här skulle behövas en definition av något slag för
att veta vadbiblioteket ifråga anser vara olämpligt. Samma svårighet uppstår för de bibliotek
som inte tillåter kränkning, då olika personer kan definiera kränkning på olika sätt.
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Endast ett bibliotek tar upp att man inte får använda datorerna till någon brottslig verksamhet.
Detta borde vara en självskriven regel för de flesta bibliotek då det är sådant som de verkligen
får/bör förbjuda. Inte ens biblioteket står över lagen. Här kommer alla sidor på Internet med
olaglig information in och kan begränsas. Man tillåts inte att skicka e-post eller chatta om vad
som helst. Ett bibliotek säger att man via deras datorer inte får sprida oetiskt material. Här
kommer det in vad man som person anser vara etiskt och inte. Eftersom den här regeln är så
oprecist formulerad blir det svårt för både användare och bibliotekarie att avgöra ett materials
etiska värde.

7.3.3 Användarsyn

Åldersgränser

Åldersgräns 10 år (2)
Åldersgräns 12 år (1)
Åldersgräns 13 år (1)
Åldersgräns 16 år (1)
Nedre åldersgräns årskurs 4 (1)

Sammanlagt sex bibliotek har någon åldersgräns. Ett har satt så högt som 16 år som gräns.
Åldersgräns bör egentligen inte vara tillåtet då man inte låter informationen vara fri för alla på
biblioteket. Vad dessa barn och unga gör då de inte kan få tillgång till den information som
finns på Internet vid t.ex. skolarbeten undrar vi. Dessa åldrar är dessutom sådana som man
utvecklas i och kanske har funderingar kring sådant de inte kan eller vågar fråga någon om.
Då kan ett medium som datorn hjälpa och det borde då kunna få användas på biblioteket.

Diverse

Vara högst två vid datorn (9)
Legitimera med lånekort eller annat (8)
Använd vårdat språk (6)
Endast en person vid datorn (5)
Använd alltid ditt rätta namn (5)
Låg ljudnivå (3)
Skicka endast meningsfullt innehåll (2)

Att begränsa antalet personer som får sitta vid datorn är det 14 bibliotek som gör, varav nio
säger att man får vara två och fem bara en person vid datorn. Detta kan höra ihop med andra
punkter här som t.ex. att man i större utsträckning håller ljudnivån nere och tänker på vad man
säger. Fem bibliotek har som regel att man alltid måste använda sitt riktiga namn när man
använder Internet. På åtta bibliotek måste man legitimera sig med lånekort eller annat.

Här tar två bibliotek upp att de endast tillåter e-post med meningsfullt innehåll att sändas.
Eftersom de inte definierat med vad de menar med detta blir det en relativt omfattande
tolkningsfråga. Vem avgör vad som är meningsfullt innehåll, kan man då fråga sig. Om man
t.ex. har en bror som bor långt borta, som man kanske inte träffar mer än en gång vartannat år,
är det då inte meningsfullt att skicka ett mail som bara säger att hans gamla katt ännu lever?
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Om detta då räknas som relevant vad är det som inte gör det och framförallt, den fråga som
ständigt återkommer, vem avgör?

7.3.4 Övrigt

Tidsbegränsning (30)
Boka tid i förväg (23)
Respektera copyright (7)
Endast sökning (6)

Ytterligare en regel är tidsbegränsning av användandet av bibliotekets datorer. Hela 30
bibliotek säger att de har detta som regel. På 23 bibliotek måste man boka tid i förväg och på
sex bibliotek får man endast använda datorerna till att söka information på. Sju bibliotek ber
användarna att respektera copyrighten. Detta bör ses som en laglig aspekt. Dock bör man
klargöra vad man menar med detta.

7.3.5 Åtgärder

Missbruk av regler leder till avstängning (19)

Vad som händer när man bryter mot de regler som finns har endast 19 bibliotek tagit upp och
säger då att man blir avstängd. Trots att man tar upp en sådan bestraffning, eller vad det skall
kallas, nämns ingenting om hur långt man får gå innan detta sker. Man kan som användare
undra om man blir avstängd om man använder sin e-post en gång.

I intervjuerna hade man ett antal förslag på hur man gick till väga på sina bibliotek. En
respondent berättade att de kunde stänga av användare som inte sköter sig, men att denne bara
gjort det en gång. Då hade denne sagt till många gånger och personen föreföll inte att förstå
utan fortsatte. Dock har det nämnda biblioteket en gräns för hur länge en avstängning får pågå
och det är högst tre månader. För det mesta bad personalen personen eller personerna ifråga
att sluta för den dagen och komma tillbaka en annan dag, vilket fungerade bra.

En annan av våra intervjurespondenterna berättade att personalen på biblioteket ibland kunde
se efter vilka sidor en användare hade varit på. De kunde t.o.m. ringa upp vederbörande för att
säga till att dessa sidor inte accepterades av biblioteket. Men vilken syn på användarnas
integritet har man då? Vi menar att detta kan diskuteras ur en etisk synvinkel. Vad händer när
bibliotekarier gör sådana saker som att ringa hem till en användare för att säga ifrån gällande
detta? En låntagare som råkat ut för detta kanske aldrig mer törs använda datorerna på
biblioteket. Är låntagaren dessutom minderårig kan det dessutom upplevas som obehagligt
om kontakt tas med målsman.. Det hela kanhända enbart var ett misstag, men personen ifråga
kan bli kränkt. Detta är blott spekulationer från vår sida, men det speglar en viktig aspekt,
nämligen integritetsskyddet för de som använder de publika datorerna. Här kan man även se
på saken ur en juridisk aspekt, om huruvida det är lagligt att kontrollera vilka sidor en person
besökt (Se kapitel 6.2).
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7.3.6 Sammanfattning av regler

1. pornografiska sidor (34)
2. tidsbegränsning (30)
3. boka tid i förväg (23)
4. rasistiska sidor (19)
5. missbruk av regler leder till avstängning (19)
6. olagliga sidor (16)
7. chatta (15)
8. ladda ner/importera filer (13)
9. spela (11)
10. våldssidor (10)
11. mobba, kränka, diskriminera eller trakassera någon (10)

Elva punkter ingår i den slutgiltiga listan. Sex av elva punkter tar upp sidor som man som
användare inte får gå in på. Resterande är blandat och har ingen direkt koppling mellan
varandra. Även de flesta bibliotek verkar vara överens om att datorerna med Internet på i
första hand skall användas till informationssökning.

De flesta regler, förutom de av en mer praktisk karaktär, kan ses som tolkningsfrågor. De som
har en juridisk utgångspunkt behövs även de klargöras för att inga missförstånd skall ske.
Dock är det tveksamt huruvida bibliotekarier egentligen får lov att begränsa tillgången av
information via Internet hursomhelst (se kapitel 6.4). Detta oavsett om innehåll på många
sidor är kränkande och väcker anstöt hos andra. Emellertid kan man se på saken ur en annan
synvinkel och det är att ordningsregler av diverse slag får finnas för att miljön, både för
besökare och personal, i biblioteket skall vara trivsam. Detta kan göra att man kan hänvisa till
att vissa sidor inte får användas åtminstone hursomhelst och var som helst i biblioteket. Om
bibliotek överhuvudtaget skall ha regler för de som använder datorer i dess lokaler bör dessa
klargöras. Detta har vi kommit fram till genom att studera det material vi samlat in. Många
har regler och de skiljer sig från bibliotek till bibliotek även om vissa återkommer mer än
andra. Det behövs inte sättas upp fullständiga plakat för vad varje paragraf står för, utan att
det finns någonstans och att personalen på biblioteken kan använda dessa vid behov, anser vi.
Eva Alvelid, på stadsbiblioteket i Skellefteå, förklarar i en artikel utvecklandet av bibliotekets
regler utifrån vad vilken anledning biblioteket erbjuder Internet till besökarna (Alvelid, 1997,
s. 27). Med detta menar hon att tillgång till Internet på biblioteket inte betyder ett gratis
Internetabonnemang, utan snarare en utveckling av bibliotekets informationskällor. Vidare
säger hon att det inte är ett brott mot grundlagen när bibliotek har regler om vad man får
använda datorerna med Internet till och inte. Det finns ingen lag som reglerar vad
bibliotekarier får/skall köpa in och hur olika medier på biblioteket skall få nyttjas. Det enda
som finns att gå efter är bibliotekslagen som säger att alla människor skall ha tillgång till ett
folkbibliotek, som till främjande av intresse för läsning, information, kulturell verksamhet i
stort etc. skall ta plats. Bibliotekarierna har även som uppgift att se till att bibliotekets lokaler
är trivsamma för alla. Här tar hon upp som exempel att man som besökare av biblioteket inte
skall behöva passera skärmar med pornografiska bilder. Till sist har hon även en viktig poäng
och det är att bibliotekarier inte förbjuder sina besökare att läsa pornografiskt material eller
rasistiskt material. På biblioteken bestämmer man bara hur själva miljön på just biblioteket
skall vara samt vad man skall kunna använda där och detta med hjälp av de resurser som
biblioteket har (ibid., s. 27). Våra egna åsikter om detta är att det är en genomtänkt bakgrund
till de regler som finns på biblioteket i Skellefteå. De har arbetat fram dessa regler utifrån en
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grundtanke som biblioteket har i sitt mål. Alvelid har även rätt i det hon säger att
bibliotekarier har ett ansvar mot besökarna att miljön på biblioteket skall vara bra samt att de
har i sina uppgifter att köpa in material utifrån de resurser som finn tillgängliga. Dock vill vi
poängtera att den juridiska sidan av detta ännu är diffus och kan tolkas ur många vinklar.

Man kan även se på det hela ur detta perspektiv när det gäller vilka sidor besökare skall ha
tillgång till när. Det finns fall då man kanske studerar t.ex. tillgång av pornografi på Internet.
Om den studerande då inte har tillgång till dator på något annat ställe, skall den då inte kunna
utnyttja biblioteket datorer för allmänheten just för att söka den information som denne
behöver? Det förefaller väldigt konstigt. Å andra sidan om man har sagt nej till vissa sidor kan
man inte tillåta tillgång för vissa personer, i vissa fall. Detta är ett dilemma när det kommer
till den stora frågan rörande censur. Ett bibliotek skall tillhandahålla information av alla de
slag som går till de som behöver och vill utnyttja det. Om det då begränsat utbudet på
datorerna med Internet kan inte alla få tillträde till det som de vill i alla situationer. Och
frågan är om man som bibliotekarie kan känna att det är rätt. Att de som ser på t.ex. sidor med
rasistiskt innehåll och är av samma åsikt inte frågar om de får lov att se på dessa sidor innan
är för att de antagligen vet med sig att det troligtvis inte kommer accepteras av personalen.
Och de som gör en undersökning eller dyl. som känner viss osäkerhet inför att använda en
publik dator, där andra kan se vad man gör, frågar om lov att se på sidorna. Vad är skillnaden
och/eller likheten i dessa fall. Båda vill besöka en sida som kan väcka anstöt hos andra
besökare, en har dessa åsikter som person, medan den andra vill studera, men är av helt annan
åsikt, den ena frågar om lov, den andra inte o.s.v. Biblioteket kan ha begränsat tillgången av
information och just sådana sidor med eller utan filter. Har biblioteket rätt att bestämma om
detta? Vi har diskuterat detta och just detta är ett exempel som tänkts ut väldigt specifikt av
oss för att påvisa en situation som kan uppstå. De lösningar som kan tänkas är följande (om
man tänker ur olika förutsättningar):

1.  Biblioteket tillåter användare besöka vilka sidor de vill. Båda personer i detta fall får göra
som de vill utan inlägg av bibliotekarier. Dock måste personalen på biblioteket vara
medvetna om att andra besökare kan klaga och de måste i sådana fall berätta exakt hur
reglerna är och vad som gjort att de är så.

 
2.  Biblioteket har valt att skriva regler på en lapp bredvid datorerna där det står att man inte

tolererar att man besöker sidor med rasistiskt innehåll. Detta måste kunna förklaras ifall
någon frågar varför det ligger till så (t.ex. att man med hjälp av bibliotekets målsättning
satt dessa regler). När personen som ber om lov att se på dessa sidor måste biblioteket säga
nej, lika för alla måste vara det som gäller. Har man valt att ha sådana regler måste man
också stå för dessa.

 
3.  Biblioteket har valt att med hjälp av filter på datorerna med Internet begränsa innehållet.

Då lämnas det hela över till filtret och kan/får inte ändras av någon. Emellertid kan en
förklaring till detta beslut vara känt hos personalen i händelse att någon besökare undrar.
Man kan gärna informera om vem eller vilka som tagit beslutet, t.ex. kommunens politiker
eller personalen på biblioteket.

Det ideala vore om biblioteken kan lämna över ansvaret på besökarna utan regler och att de
som använder datorerna med Internet tänker på att det är offentlig miljö med andra människor
och åsikter. Så fungerar det dock inte i verkligheten. Regler behövs, men frågan är hur många
de skall vara och hur omfattande. Det vi kommit fram till är först och främst att om man har
regler är det nödvändigt att de preciseras och gärna att låntagaren informeras om vilka som
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fastställt dessa regler. Sedan bör de så långt det går följa Sveriges lag. Detta mycket för att
förhindra att den som är ansvarig  för Internet på biblioteket inte låter sina egna personliga
åsikter påverka reglerna. Här vill vi poängtera att detta är en diffus diskussion kring en möjlig
händelse som vi själva diskuterat fram för att statuera ett slags exempel. Detta är för att vi
gärna vill få diskussionen levande i så stor mån som möjligt.

)���..�
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Vår övergripande fråga var:

� Anser bibliotekarier själva att de har rätt att med datorfilter begränsa allmänhetens tillgång
till information på Internet?

 
 För att belysa vår huvudfråga valde vi att undersöka följande punkter:
 
� Hur många av de undersökta folkbiblioteken använder filter och i så fall vilka sorters

filter?
 
� Vilka skäl nämner bibliotekarier för att använda resp. inte använda datorfilter?
 
� Hur vanligt är det att biblioteken har regler och/eller förbud gällande

Internetanvändningen?
 
� Vilka är dessa regler?
 
� Vad säger lagen?

För att söka svaren på dessa frågor valde i störst utsträckning att använda oss av enkäter och
intervjuer, men även till viss del litteraturforskning.

Vi tog kontakt med 76 folkbibliotek som vi gjorde enkät utskick till samt tre folkbibliotekarier
som vi intervjuade. Majoriteten av dessa hade inte filter på sina publika datorer. Resultatet var
en aning förvånande, då vi trodde att det skulle vara vanligare. Alla som besvarade enkäten
eller blev intervjuade svarade på frågorna rörande detta. Vi anser att därmed blev frågan
nöjaktigt besvarad.

Den andra delfrågan blev delvis besvarad. De bibliotek som använde sig av filter angav sina
skäl för detta, medan ett flertal av de som inte använde datorfilter berättade inte varför de
fattat detta beslut. Skälen till detta kan bero på att enkätfrågan missuppfattats eller att man
inte diskuterat filterfrågan på biblioteket. I det sistnämnda fallet kan det även vara så att man
inte funnit orsak till att ta upp ämnet så länge inga problem uppstått med datoranvändningen.

Den tredje och fjärde delfrågan, gällande regler, har vi fått besvarad. Nästan samtliga
folkbibliotek visade sig mena att regler är nödvändigt. Vissa regler hade en mer praktisk
karaktär och andra en mer ideologisk eller etisk karaktär. De regler som var av mer etisk
läggning var ofta oklart formulerade, vilket gör det svårare för både personal och användare
att veta vad som är tillåtet och ej.
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Vår femte och sista underliggande fråga rörde den juridiska aspekten. Denna var den enda
fråga som inte besvarades med hjälp enkätundersökningen, utan genom en intervju med en
verksjurist samt litteraturstudier. Vi har fått frågan besvarad i så stor utsträckning som det är
möjligt att få ett klart svar. Det tycks som om lagstiftningen inte riktigt följt med utvecklingen
av Internet i och med att vi inte fick ett klargörande svar på i hur stor utsträckning
bibliotekarier har rätt att begränsa informationstillgången på Internet med hjälp av filter.

Så till sist vår huvudfråga. De flesta menade sig ha rätt att begränsa informationsflödet på
Internet så väl som i det övriga beståndet. Man var överens om att censur inte får förekomma
på ett folkbibliotek, men vad censur egentligen är var man inte överens om. Vissa ansåg att
man som bibliotekarie inte har rätt att begränsa något alls, medan andra påstod att
bibliotekarien inte bara kan, utan bör, skydda användare från stötande material, som t.ex.
pornografi eller drogpropaganda. Vi efterlyser en mer faktabetonad debatt, fri från alltför
personliga känslor som klargör vad censur är och vad en bibliotekarie kan och får göra.

Sätter man syfte och frågeställning i relation till resultat anser vi att dessa har lett fram till
vidare funderingar gällande bibliotekariernas rättigheter kring ämnet ifråga. Det förefaller inte
finnas konkret svar på vissa av våra frågor, men vi vill lyfta fram dessa i hopp om att debatten
inte skall tystna och bli till något slentrianmässigt uppförande i denna yrkesgrupp. Hur man
som bibliotekarie verkligen agerar när problem av den sort vi fått fram existerar dyker upp på
biblioteken får inte bli ett halvdant arbete byggt på chansningar. Detta för att förhindra
lagbrott och kränkande av människor på olika sätt.

Vi ser vårt arbete som ett steg i riktning mot vidare diskussioner som så väl behövs.
Folkbibliotek över hela landet behöver, enligt vår uppfattning, i större utsträckning komma i
kontakt med varandra för att utbyta erfarenheter. På många folkbibliotek förefaller det vara en
ensam bibliotekarie som har ansvar för beslut om filter, men saknar ordentliga riktlinjer. Då
inte heller lagen är helt tydlig gällande möjligheten att använda filter behövs ett
ventilationsrum där tankar kan utbytas och frågor besvaras. Detta skulle spara både arbetskraft
och tid eftersom man i sådana fall har något att gå efter.
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Hej!
Vi heter Jenny Åhman och Sandra Falk. Vi studerar på Bibliotekshögskolan i Borås, där vi
går andra året och arbetar nu med vår magisteruppsats. Detta är anledningen till att vi tar
kontakt med er.
Arbetet är tänkt att handla om användningen av datorfilter på folkbibliotek (d v s filter som
blockerar vissa sökord eller hemsidor på Internet), vem som skall ha ansvaret att fatta beslut
om dessa samt bibliotekariers åsikter kringämnet. Huvuddelen av uppsatsen skall baseras på
enkätundersökningar, varför vi är tacksamma om ni tar er tid att besvara enkäten som är
bifogad och sänder tillbaka den till oss. Vi skall även göra några intervjuer med bibliotekarier
samt en jurist för att få en något djupare bild. Vi hoppas att vår uppsats skall kunna bidra till
debatten om huruvida datorfilter kan användas och i så fall hur och då är varje enkätsvar
värdefullt.
Enkäten riktar sig till den eller de som ansvarar för datorerna som allmänheten har tillgång
till. Vi är tacksamma för så utförliga svar som ni har tid med. !��������,��"������	��
�
&
�.�� Vi ber att få svaren senast den 19:e februari. Skicka svaren till Jenny.

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss:

Jenny Åhman Sandra Falk
Ekängsgatan 34 Tunnlandsgatan 1
506 48 Borås 507 44 Borås

Tel. 033-201848 Tel. 033-158977

E-mail: E-mail:
jennyahman@chickmail.com sandrafalk@hotmail.com

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,
Jenny och Sandra
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Vi önskar att du fyller i denna enkät så utförligt som möjligt. Eftersom svaren skall ligga till
grund för uppsatsen är det viktigt för oss att få ingående svar på de frågor som fordrar ett
längre svar och ber dig att besvara dessa på ett separat papper. Kom ihåg att markera frågans
nummer på det papperet. $������
&
�.�

Kön: Yrkestitel:

1. Har ni datorer med Internet för allmänheten på biblioteket?
Ja -
Nej -
Om nej, gå till fråga 11.

2.  Hur många datorer med Internet för allmänheten har ni?
Antal:

3.  Var i biblioteketär dessa placerade?

4.  Finns det något skäl till den valda placeringen?

5.  Har ni filter som blockerar vissa sökord eller hemsidor på Internet, på datorerna?
Ja -
Nej -

6.  Om ja, vad heter filtret ni använder och hur fungerar det?

7.  Vem eller vilka har fattat beslut om filter och när skedde detta?

8.  Vilka skäl har ni för att använda, eller inte använda, filter?

9.  Har ni regler angående Internetanvändningen på biblioteket?
Ja -
Nej -

10.  Om ja, vilka?

11.  Vad anser du om filter som blockerar vissa sökord, hemsidor eller chat på Internet?

12.  Anser du att beslut om filter skall finnas på biblioteket bör fattas av personal på
biblioteket?

Ja -
Nej -

13.  Utveckla ditt svar från fråga 12!

(����������
�.	�"	���
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/Jenny & Sandra
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Hej!
Vi heter Sandra Falk och Jenny Åhman. Vi läser bibliotek- och informationsvetenskap på
Högskolan i Borås. Denna termin skall vi skriva en magisteruppsats. Ämnet för vår uppsats är
filter som blockerar vissa sökord eller webbsidor på folkbibliotekens datorer med Internet för
allmänheten. Vår huvudfråga är om bibliotekarier har rätt att/bör avgöra om man skall ha det
på biblioteket eller inte. Det är därför vi nu vänder oss till dig. Via vår handledare, Göte
Edström, har vi fått reda på att du arbetar på BIBSAM och KB gällande liknande frågor ur en
juridisk aspekt. Vi undrar därför om du skulle vilja ställa upp och besvara några frågor som vi
har och berätta lite om hur det ligger till med bibliotekariers ansvar gällande frågan.
Vi kommer ev. till Stockholm vid lunchtid måndagen den 26:e februari och stannar även på
tisdagen om du har tid då. Vi hör av oss per telefon under nästa vecka.
Tackar på förhand!

Med vänlig hälsning,

Sandra & Jenny


