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Abstract: Digitalization is spreading wide throughout society. The 

open, and free, internet equals new possibilities – but also 

difficulties regarding freedom of speech and development of 

democracy. According to research, an increasingly rougher 

tone of the debate may lead to people avoiding expressing 

their opinions; causing a polarization in the democratic 

conversation. This influence on the democratic development 

has become a social problem. According to Swedish library 

act, public libraries are to support free opinion formation and 

democratic development of the society. This study aims to 

examine the Swedish public libraries perception of 

responsibility regarding a sustainable web climate; based on 

the theoretical perspective of social responsibility. Based on a 

thematic analysis, from the results of five semi-structured 

interviews, it was evident that the public libraries were able 

to identify problems surrounding the web climate’s influence 

on freedom of speech and the democratic conversation. The 

majority of the respondents were also positive towards 

discussing sustainable web climate, in relation to the defined 

responsibilities of the public libraries. Still, none of the public 

libraries are currently involving sustainable web climate on 

any official or defined basis in their everyday work. 

Nevertheless, certain involvement of this topic may occur. In 

order include this task in their future activities, the public 

libraries inquire distinct guidelines and priorities from higher 

instance. The result of this study also illuminates that the 

problems surrounding the internet should be highlighted in a 

more distinct perspective of democracy. 

Nyckelord: Folkbibliotek, digitalisering, hållbart nätklimat, demokrati, 

yttrandefrihet, socialt ansvarstagande 
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1 Inledning  

 
Enligt rapporten Svenskarna och Internet 2018 (Davidsson, Palm & Melin Mandre, 

2018) använder allt fler av Sveriges invånare internet och användningen av sociala 

medier ökar med Facebook som det mest populära forumet. Rapporten visar också att 

ungefär en tredjedel av alla internetanvändare i undersökningen uppger att de fått 

utbildning i att kunna värdera information på nätet. I Friends nätrapport 2017 (Friends, 

2017) framkommer också att var tredje ung har blivit utsatt för kränkningar på nätet.  

 

I Folkbibliotek i förändring (2017) skriver Marika Alneng, bibliotekskonsulent vid 

Biblioteksutveckling Sörmland, att det öppna nätet, där människor fritt kan sprida sina 

åsikter, borde gynna utvecklingen av ett demokratiskt samhälle. Dock finns en allvarlig 

problematik om yttrandefriheten påverkas av rädsla för hat och hot (Alneng, 2017). Ett 

liknande resonemang förs av Ulla Carlsson, UNESCO-professor i yttrandefrihet, 

medieutveckling och global politik vid Göteborgs Universitet, i Människorna, medierna 

& marknaden: Medieutredningens forskningsantologi om en demokrati i förändring: 

forskningsantologi (2016) där hon skriver att den fria nätanvändningen även skapar nya 

möjligheter för övervakning, trakasserier och hot i det publika rummet. På så sätt 

förändras det offentliga samtalet och yttrandefriheten vilket till slut blir en 

demokratifråga. Enligt Carlsson är yttrandefriheten ett av demokratins fundament som 

handlar om etik, juridik, moral och i slutändan människors lika värde. 
 

I Den femte statsmakten: Bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och 

digitalisering (2017) beskriver Karolina Andersdotter, bibliotekarie vid Carolina- och 

Karin Boye- biblioteken, en kyligare medie- och diskussionssfär i Sverige till följd av 

det hårda klimatet på nätet. Hon hänvisar bland annat till en artikel där ministrarna 

Maria Arnholm och Birgitta Ohlsson talar om näthat mot kvinnor som ett hot mot 

demokratin. I förlängningen innebär detta, enligt Andersdotter, svårigheter med att 

uppfylla vissa mål ur Agenda 2030:s 17 globala mål för hållbar utveckling, däribland 

mål 5 (Jämställdhet) och 16 (Fredliga och inkluderande samhällen).  

 

Enligt regeringens demokratistrategi Strategi för en stark demokrati – främja, förankra, 

försvara (Regeringskansliet, 2018) bedöms desinformation, propaganda och näthat vara 

fenomen som kan påverka, det handlingsplanen benämner som, det demokratiska 

samtalet i felaktig riktning och på det sättet inte bidra till en stark framtida demokrati. 

Via sociala medier sprids dessa företeelser snabbt, debattklimatet blir allt hårdare och 

det finns människor som inte vill göra sina röster hörda i det demokratiska samtalet 

eftersom de är rädda för att bli utsatta för hot och hat (Regeringskansliet, 2018). På sikt 

kan, enligt handlingsplanen, det demokratiska samtalet därför bli onyanserat. Om 

rädslan för att våga nyttja yttrandefriheten blir ett etablerat faktum riskerar detta att 

påverka både individen och demokratin och därför är dessa etiska frågor rörande det 

öppna nätet en samhällsfråga (Alneng, 2017).  

 

Som studierna ovan konstaterar, innebär det hårda klimatet på nätet inskränkningar i 

yttrandefriheten och den demokratiska utvecklingen i samhället. I bibliotekslagen (SFS 
2013:801) står: “Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det 

demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri 

åsiktsbildning”. Folkbiblioteken är en del av det allmänna biblioteksväsendet som skall 

arbeta utifrån bibliotekslagen. Med utgångspunkt i det hårda nätklimatets påverkan på 

yttrandefrihet och demokrati samt det faktum att folkbibliotekets uppdrag är att främja 

en demokratisk utveckling i samhället, intresserar sig denna studie för hur 

folkbiblioteket uppfattar sitt ansvar och arbete rörande dessa förhållanden. 
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1.1 Bakgrund 
 

Till följd av den problematik kring nätklimatet som framkommer i inledningen har ett 

åtgärdsarbete påbörjats. I detta avsnitt ämnar jag uppmärksamma de insatser som jag 

anser är relevanta för förståelsen av folkbibliotekets roll i denna studie.  

 

Enligt de negativa aspekterna på nätklimatet som diskuteras i regeringens 

demokratstrategi Strategi för en stark demokrati – främja, förankra, försvara har 

regeringen bestämt att barn, unga och vuxna bör öka sin medvetenhet kring frågor 

rörande det öppna nätet och dess konsekvenser för att lättare kunna identifiera och stå 

emot felaktig information, propaganda och näthat (Regeringskansliet, 2018). En 

nationell satsning på medie- och informationskunnighet (MIK) och det demokratiska 

samhället har därför påbörjats där en utsedd utredare1 också har fått i uppdrag att främja 

det demokratiska samtalet och verka för ökad upplysning och insatser gällande 

“desinformation, propaganda och näthat” (Dir. 2018:88, s. 1). Uppdraget att förstärka 

befolkningens kunskaper rörande medie- och informationskunnighet ska utföras genom 

utåtriktade insatser i samarbete med, de som direktivet benämner som, betydelsefulla 

aktörer. Bland annat nämns Statens Medieråd, Statens skolverk, Sveriges kommuner 

och landsting, Kungliga biblioteket och övriga aktörer som berörs av de aktuella 

frågorna. Här återfinns bland annat biblioteks- och skolväsendet, folkbildning och 

samhällets civila krafter (Dir. 2018:88). 

 

Fler direktiv från regeringshåll vill verka för att samhällets medborgare ska känna sig 

trygga på nätet. I För ett hållbart digitaliserat Sverige - en digitaliseringsstrategi står: 

“Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige. Det övergripande målet är att Sverige ska 

vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter” (Regeringskansliet, 

2017, s. 6). Enligt strategin ska visionen uppnås genom arbete med fem delmål; Digital 

kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning och digital infrastruktur. 

I det delmål som här benämns som digital trygghet berörs värnandet om demokrati och 

integritet i digitala miljöer. Till följd av det delmål som benämns som digital kompetens 

har Kungliga biblioteket under åren 2018- 2020 fått i uppdrag att koordinera en 

nationell satsning som syftar till att höja kompetensen hos landets folkbiblioteks-

personal gällande digital teknik som i sin tur ska bidra till en högre digital kompetens 

hos allmänheten (Regeringsbeslut I:62). Arbetet skall enligt uppdraget utföras med hjälp 

av utbildning som samordnas av de regionala biblioteksverksamheterna. Digitalt först- 

med användaren i fokus är namnet på detta kompetenslyft (Olsson, 2019). Här återfinns 

ett test där folkbibliotekarier kan skatta sina egna kunskaper inom digital teknik. Här 

berörs bland annat, det testet benämner som, nätetikett som handlar om hur du bemöter 

näthat mot dig själv eller andra och även säkerhetsaspekter gällande nätanvändande 

(Grenholm, 2018). 

 

Ett annat material i denna diskussion rörande insatser som görs för att öka kunskapen 

kring nätklimatet och dess påverkan är det digitala utbildningsmaterialet, MIK för mig, 

som erbjuds av Statens Medieråd. Det riktar sig till skola, skol- och folkbibliotek med 

syftet är att lära ut medie-och informationskunnighet till elever och vuxna som finns i 

ungas närhet (Statens Medieråd, 2018). En stor del av materialet riktar sig till skolan 

och klassrummet, men här finns också utbildningsmoduler riktade till folkbibliotek. De 

handlar bland annat om folkbibliotekets relationsskapande som ämnar öppna upp för en 

diskussion om bibliotekens roll i en framskridande medieutveckling och hur vuxna som 

                                                 
1
 Forskaren Carl Heath har utsetts till utredare (SOU 2018:04). 
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möter unga kan vara ett stöd när det gäller kränkningar på nätet (Statens Medieråd, 

2018). Statens Medieråd arbetar också med kampanjen No hate Speech Movement som 

bland annat innehåller metodbeskrivningar gällande preventivt arbete rörande 

kränkningar via nätet. Inom denna satsning har även Svensk biblioteksförening 

tillsammans med Statens medieråd drivit projektet MIK-bibliotek som bland annat har 

verkat för att synliggöra bibliotekens roll som MIK- ambassadörer och framtagit foldrar 

om näthat mot unga på olika språk (Svensk biblioteksförening, 2018). 

 

I Den femte statsmakten- Bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och 

digitalisering (2017) skriver mediestrategen Brit Stakston: 

 
Biblioteken har en central roll för hur samhället kommer att utvecklas i en digitaliserad samtid. 

De bör ges tydliga mandat och kunskap samt resurser nog för att kunna förflytta sig i 

allmänhetens ögon från ett fantastiskt rum fyllt av böcker med en varm välkomnande sagotant 

till ett resurscentrum i framkant – en digital tankesmedja – bemannad av multimodualitetsgurus 

[sic] som ger perspektiv och kunskap för att hantera digitaliseringens alla aspekter. Även de mer 

dystopiska och skrämmande perspektiven av nätutvecklingen. Biblioteken över hela världen ska 

vara den nod som tydligast och mest uthålligt arbetar för att bibehålla en positiv digital 

utveckling, värna om ett fritt internet och säkerställa demokratins utveckling. (s.19) 

 

 

Stakston skriver om bibliotekens roll i det digitala samhällets utveckling och poängterar 

den nära relationen mellan demokratiutveckling och digitalisering. Biblioteken bör, 

enligt Stakston, aktivt delta i debatten kring nätutvecklingens aktuella frågor för att öka 

medvetenheten hos samhällets medborgare i dessa frågor, exempelvis genom en mer 

medveten programverksamhet. Att lära sig om bland annat fake news, näthat, 

identitetskapningar, filterbubblor och algoritmer borde vara ett frekvent inslag i 

bibliotekens verksamhet. Hon anser att den traditionella biblioteksverksamheten 

fortfarande skall finns kvar men också inkludera spetskompetens inom digital 

utveckling. Ett framåtsträvande och flexibelt bibliotek är framtiden, enligt Stakston. 

 

Ett arbete i denna riktning är en fortbildning som under våren 2018 erbjöds medarbetare 

vid Stockholms Stadsbibliotek under rubriken Samtal om folkbibliotek och nätetik 

(Goto10, 2018). Utbildningen genomfördes i form av grupparbeten i syfte att utveckla 

en lärmodul i ämnet. Diskussionsunderlaget innehöll frågor som exempelvis; Hur kan vi 

som biblioteksmedarbetare göra barn och unga mindre ensamma med sina frågor om 

livet på nätet? Hur kan vi på bibliotek motverka näthat och sprida nätkärlek? Hur ska vi 

själva bemöta hat/kritik/påhopp i våra sociala medier? (personlig kommunikation med 

Marika Alneng, 22 november 2018) 

 

I detta bakgrundsavsnitt framkommer information om att folkbiblioteken berörs och 

börjar bli involverade i ett åtgärdsarbete när det gäller att verka för ett bättre nätklimat. 

Detta anser jag öppnar upp för en ökad förståelse av det sammanhang folkbiblioteket 

diskuteras i denna studie. 
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1.2 Problemformulering 

 
Att värna om demokratin och yttrandefriheten är det allmänna biblioteksväsendets 

uppdrag enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801). Problematiken kring nätklimatet har 

blivit ett samhällsproblem som tenderar att hota demokratins och yttrandefrihetens 

utveckling och därmed också ett av folkbibliotekets huvuduppdrag. För att upprätthålla 

och fortsätta arbeta utifrån bibliotekslagens riktlinjer ämnar denna studie bidra till en 

diskussion om hur folkbiblioteken förhåller sig till sitt demokratiska uppdrag i relation 

till de konsekvenser nätklimatet kan få för yttrandefrihet och demokratisk utveckling i 

samhället. 

 

Utifrån detta samhällsproblem och folkbibliotekens förhållande till det vill jag 

undersöka hur folkbiblioteken uppfattar sitt eget ansvar och arbete rörande nätklimatets 

påverkan på yttrandefrihet och demokrati och om det görs några förebyggande insatser 

till förmån för det jag benämner som ett hållbart nätklimat. Min definition av ett hållbart 

nätklimat är inspirerad av För ett hållbart digitaliserat Sverige (Regeringskansliet, 

2017) och det delmål som definieras som digital trygghet. I detta delmål återfinns ett 

arbete för demokrati i digitala miljöer utifrån det faktum att det blivit lättare att sprida 

åsikter och information vilket också påverkar yttrandefriheten. Min definition av 

hållbart nätklimat kan betraktas som en utveckling och förstärkning av detta delmål och 

utgår också från dessa fundament; Svenska Akademiens Ordlistas (2019) beskrivningar 

av begreppen hållbar (något som inte förstörs eller går sönder), nät (internet) och klimat 

(stämning, exempelvis samhällsklimat) och definitionen av hållbar utveckling enligt 

FN:s världskommission för miljö och utveckling ”Hållbar utveckling är en utveckling 

som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter 

att tillfredsställa sina behov” (Globala målen, 2019). Utifrån min sammanfattning av 

dessa definitioner vill jag beskriva ett hållbart nätklimat som ett användande av nätet 

som inte verkar skadligt för sin omgivning utan syftar till att främja och utveckla alla 

människors nuvarande och framtida deltagande. Ett hållbart nätklimat verkar för ökad 

säkerhet kring närvaro på nätet och för att alla medborgare ska våga göra sina röster 

hörda.  

 

Folkbiblioteket är en av de samhällsinstitutioner medborgarna har högst förtroende för 

(Pilerot, Francke, Söderlind, Elf & Limberg, 2016) och därför anser jag att deras arbete i 

samhället blir av stor betydelse. Mitt resonemang rörande folkbibliotekets ansvar i detta 

samhällsproblem utgår ifrån teorin om socialt ansvarstagande vilket är en av punkterna  

i ALA:s Core Values of Librarianship (American Library Association, 2019). Socialt 

ansvarstagande kan här förklaras som bibliotekets bidrag till förbättringar eller lösningar 

på samhällsproblem samtidigt som medborgarna också utbildas och informeras om ett 

kritiskt förhållningssätt till dessa problem. Min tolkning av socialt ansvarstagande kan 

sammanfattas som bibliotekets bidrag till förbättringar av samhällsproblem, vilket jag 

ger en mer utförlig beskrivning av i avsnittet Applicering av socialt ansvarstagande i 

studien.  
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1.3 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med min studie är att, utifrån föreställningen om socialt ansvarstagande, 

undersöka uppfattningen rörande folkbibliotekets ansvarstagande och arbete i frågan om 

att förespråka ett hållbart nätklimat med hjälp av intervjuer med bibliotekarier på fem 

olika folkbibliotek i Sverige. Uppsatsen utgår från följande frågeställningar: 

 

Hur uppfattas nätklimatets påverkan på yttrandefrihet och ett demokratiskt samtal? 

 

Hur uppfattas folkbibliotekets ansvarstagande i frågan om att förespråka hållbart 

nätklimat? 

 

Hur uppfattas folkbibliotekets möjligheter till ett arbete som förespråkar hållbart 

nätklimat? 

 

 

1.4 Avgränsningar 
 

I min studie avser jag att behandla uppfattningen när det gäller folkbibliotekets ansvar 

och arbete i frågan om hållbart nätklimat. Att jag valde just folkbibliotek beror på att jag 

anser att det är en viktig instans i samhället som enligt bibliotekslagen skall vara till för 

alla och motsvara användarnas behov. Studien riktar sig inte mot någon specifik 

målgrupp utan berör folkbibliotekets generella ansvar och arbete utifrån begreppet 

hållbart nätklimat, enligt min definition.  

 

Begreppet hållbart nätklimat kan enligt min definition förstås utifrån ett visst perspektiv 

på hållbarhet enligt de globala målen som innefattar social, ekonomisk och miljömässig 

hållbarhet (Landin, 2018). Dock ämnar jag inte göra en analys utifrån dessa 

hållbarhetsperspektiv då min studie istället fokuserar på socialt ansvarstagande utifrån 

ALA:s rekommendationer.  

 

Diskussionen kring det öppna nätet innefattas av många aspekter, vilka några nämns i 

inledningen till denna studie. Här återfinns bland annat perspektiv som härrör från en 

etisk diskussion samt aspekter gällande demokrati och yttrandefrihet. Min undersökning 

innefattar inte en teoretisk förankring rörande etiska frågor eller utförliga redogörelser 

kring forskning runt demokrati eller yttrandefrihetens gränser. Dessa frågor är komplexa 

och en mer utförlig teoretisk diskussion av dem ryms inte i detta arbete. I min studie 

omnämns en etisk problematik kring det öppna nätet och begreppen demokrati och 

yttrandefrihet diskuteras utifrån de definitioner som ges i avsnittet Begrepp och 

definitioner. Min teoretiska ansats är socialt ansvarstagande och i förhållande till den 

kommer begreppen demokrati och yttrandefrihet också att diskuteras.  

 

När det gäller informanterna i denna studie har jag valt att tolka deras svar som en 

representation för det folkbibliotek de tillhör, därför presenteras informanterna som 

bibliotek A- E. Anledningen till detta är att teoretiseringen kring socialt ansvarstagande 

ursprungligen utgår från ett arbetssätt som avser en hel organisation, vilket förklaras 

närmare i avsnittet Teori. Dessutom ämnar min studie också fokusera på 

folkbibliotekets ansvar, nuvarande arbete och möjliga arbete som helhet vilket också 

utgår ifrån ett organisationsperspektiv. Mitt syfte är att tolka informanternas utsagor 

utifrån det folkbibliotek de representerar. Benämningen informant förekommer dock 

som en variation till bibliotek för att motverka ett enformigt språk. 
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1.5 Begrepp och definitioner 

 
Begreppen socialt ansvarstagande och hållbart nätklimat har tidigare definierats. Här 

följer ytterligare några begreppsdefinitioner som kan vara viktiga i förståelsen av min 

studie. 

 

 

Ansvar 

 

Definitionen av ansvar i denna uppsats kan förstås utifrån det Arthur Kuflik, professor i 

bioetik vid Columbia University, kallar för rollansvar (role-responsibility) som innebär 

att ansvarstagandet är förknippat med en viss roll (1999, s. 174). I rollansvaret ingår 

även element av funktionellt rollansvar (functional-role responsibility) och moraliskt 

ansvar (moral accountability responsibility). Det moraliska ansvaret innebär ansvaret vi 

har i relation till varandra där vi är moraliska individer som kan ges positiv eller negativ 

kritik och reflektera över vårt agerande. Det funktionella rollansvaret beskriver en 

funktions ansvar, till exempel ett hjärta som pumpar runt blod (Kuflik, 1999). Enligt 

min tolkning av Kufliks ansvarsdefinitioner utgörs folkbibliotekets ansvar av flera olika 

ansvarsområden utfärdade av olika aktörer. Dels det ansvar som tillskrivs institutionen, 

exempelvis genom bibliotekslagen, och dels det ansvar som medborgarna förknippar 

med biblioteket och den rollen som folkbiblioteket har i samhället.  

 

 

Demokrati och demokratiskt samtal 

 

Enligt Sveriges Riksdag (2019) är grundtankarna med demokrati att alla medborgare 

(över 18 år) i ett land har rätt att tycka till om hur landet ska styras, alla människor är 

lika mycket värda och man har rätt att tycka vad man vill och uttrycka sina åsikter 

öppet. Innebörden av demokrati är folkstyre eller folkmakt. Definitionen av 

demokratiskt samtal utgår ifrån hur begreppet används i Strategi för en stark demokrati 

– främja, förankra, försvara (Regeringskansliet, 2018) som avser det demokratiska 

offentliga samtalet i samhället. 

 

 

MIK (medie- och informationskunnighet) 

 

I Ramverk - Medie- och informationskunnighet i skolan och lärarutbildningen - En 

bearbetning till svenska av UNESCOs Media and Information Literacy Curriculum for 

Teachers (2014) återger Michael Forsman, docent vid Institutionen för kultur och 

lärande vid Södertörns Högskola, UNESCO:s definition av medie- och 

informationskunnighet (media and information literacy). Begreppet är en 

sammanslagning av mediekunnighet (media literacy) och informationskunnighet 

(information literacy). I mediekunnighet ingår bland annat att kunna använda medier i 

skapande syfte, att värdera medieinnehåll och att förstå mediernas roll i det 

demokratiska samhället. Informationskunnighet handlar här bland annat om att kunna 

organisera och kommunicera information, definiera informationsbehov och kunna 

använda teknik för att bearbeta information (Forsman, 2014, s. 23-24). 
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Yttrandefrihet 

 

Enligt yttrandefrihetslagen innebär yttrandefrihet; “Yttrandefriheten enligt denna 

grundlag har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning 

och ett fritt konstnärligt skapande“ (SFS 1991:1469). 

 

 

Roll 

 

Enligt Nationalencyklopedin (2019) är roll ett sociologiskt begrepp för förväntningar 

och normer relaterade till en social ställning eller uppgift.  
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2 Tidigare forskning 

 

2.1 Biblioteket i ett förändrat nätklimat 

 
Frågor rörande bibliotekens roll och ansvar i relation till ett hållbart nätklimat verkar, 

enligt mig, inte vara frekvent förekommande än. Jag har funnit en del forskning och 

litteratur från USA som berör bibliotekens roll i arbetet med låntagarnas liv på nätet. 

Främst handlar det om hur biblioteken kan vara ett stöd för ungdomar i dessa frågor. 

Vidare berör även forskningen problem kring bland annat fake news och bibliotekens 

roll i sammanhanget. Litteraturen berör också de konsekvenser som den ökade 

digitaliseringen och nätanvändandet kan föra med sig och vilka uppgifter biblioteken 

tillskrivs. De studier jag har valt att belysa i detta stycke anser jag vara särskilt 

intressanta för min egen studie då de behandlar problem med nätklimatet i relation till 

bibliotekets verksamhet. Jag själv ämnar studera om folkbiblioteket arbetar med ett 

förespråkande av ett hållbart nätklimat vilket skulle kunna innebära exempelvis stöd och 

förebyggande åtgärder vid nätmobbning. Bibliotekets förhållande till desinformation 

och fake news anser jag också vara intressant för min studie eftersom det berör de 

problem som uppstår i och med användandet och tolkandet av information på nätet och 

hur nätanvändaren sedan agerar utifrån dessa tolkningar. 

 

I Teens and Social Networking: How Public Libraries Are Responding to the Latest 

Online Trend (2009) sammanfattar Denise Agosto, professor vid Library Science 

department vid Drexel University, och June Abbas, professor vid School of Library and 

Information Studies vid The University of Oklahoma, litteratur som behandlar 

ungdomars liv online i relation till biblioteksverksamhet. Denna forskning anser 

författarna att folkbiblioteket kan använda i syfte att förbättra bibliotekets utbud när det 

gäller ungdomsverksamhet och dessutom främja en hälsosam utveckling bland 

ungdomar i samhället. Forskningen kan också bidra till en ökad kunskap om hur 

folkbibliotekarier kan utbilda ungdomar i ett säkrare liv på nätet.  

 

I artikeln Cyberbullying and Teens: What YA Librarians Can Do to Help (2012) skriver 

Denise Agosto, Andrea Forte, docent vid College of Computing and Informatics vid 

Drexel University, och Rachel Magee, docent vid School of Information Sciences vid 

University of Illinois, om hur ungdomsbibliotekarier kan arbeta för att informera och 

förebygga nätmobbning bland unga online. Agosto, Forte och Magee identifierar sex 

områden där ungdomsbibliotekarierna kan vara behjälpliga. Inledningsvis är det viktigt 

att informera ungdomar om att vara försiktiga med vad de postar online så att materialet 

inte uppfattas som hotfullt eller skadligt. Ungdomarna skall också vara försiktiga med 

att ge ut lösenord då detta endast bör ske till vårdnadshavare. De ska också vara 

försiktiga med att posta alltför personlig information. Vidare är det viktigt att 

ungdomarna regelbundet kontrollerar sina säkerhetsinställningar på sina enheter. Att 

veta hur de ska bemöta nätmobbning och till vem de ska rapportera dessa aktiviteter hör 

också till viktig information som ungdomsbibliotekarierna kan bidra med (Agosto, Forte 

& Magee 2012, s. 40).  

 

I artikeln More than just books: Librarians as a source of support for cyberbullied 

young adults (2014) diskuterar Abigail Philips, docent vid School of Information 

Studies vid The University of Wisconsin-Milwaukee, hur folkbibliotekarier kan vara ett 

stöd när det gäller ungdomar som blivit utsatta för nätmobbning. Philips använder sig av 

en modell från utbildningssektorn som kallas för prästerlig omsorg (pastoral care). Med 

hjälp av denna modell vill hon illustrera hur bibliotekarier kan vara behjälpliga för 

ungdomar som utsatts för nätmobbning. Enligt Philips kan modellen var användbar i tre 
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olika steg; Allmänt stöd och goda relationer, skapa och upprätthålla en bra miljö och 

bidra till inkludering, självkänsla och anständigt beteende. Här kan bibliotekarien ta sig 

an detta uppdrag på tre olika sätt. En möjlighet är att inte ge enstaka fall så mycket 

uppmärksamhet utan att istället fokusera på att erbjuda ett strategiskt utbud gällande 

dessa frågor för kommunen som helhet. En annat sätt är att marknadsföra bibliotekets 

sociala roll i samhället. De bibliotek som agerar enligt detta kan erbjuda aktiviteter som 

främjar det sociala livet och som därmed förmedlar en positiv bild av biblioteket. 

Slutligen har bibliotekarien möjlighet att möta utsatta ungdomar i en face- to- face- 

situation och erbjuda ett direkt stöd. Philips menar att samtliga sätt är lika mycket värda 

när det gäller att vara ett stöd för ungdomar som blivit utsatta för nätmobbning och 

bibliotekets ställning som en neutral institution är här viktig. Förutom prästerlig omsorg 

kan biblioteket också erbjuda utbildning i syfte att förhindra nätmobbning. "Librarians 

can have a part in this education process by developing structured or unstructured 

workshops, presentations, classes, and online resources" (Philips, 2014). 

 

Abigail Philips skriver också i sin avhandling The Empathetic Librarian: Rural 

Librarians as a Source of Support for Rural Cyberbullied Young Adults (2016) om hur 

bibliotekarier i förorter kan verka som ett stöd för nätmobbade ungdomar. I studien 

undersöker författaren hur ungdomar och skol- och folkbibliotekarier i förorter upplever 

förekomsten av stöd rörande nätmobbning utifrån ett empatiskt teoriperspektiv. 

Teoretisering kring empati är enligt Phillips inte vanligt förekommande inom biblioteks- 

och informationsvetenskap och bibliotekarier har inte betraktats som en yrkesgrupp som 

är viktiga i diskussionen rörande stöd för nätmobbade ungdomar trots att de dagligen 

möter många ur målgruppen. Phillips studie visar dock att empatisk service genom 

socialt, känslomässigt eller psykologiskt stöd från bibliotekarier kan vara betydelsefullt 

för ungdomar som blivit utsatta för- eller bevittnat nätmobbning.  

 

Andra fenomen som kan härröras till bibliotekets roll i ett förändrat nätklimat är fake 

news. I Why librarians can’t fight fake news (2018) diskuterar M. Connor Sullivan, 

bibliotekarie vid Widener Library vid Harvard University, fake news- explosionen i och 

med det amerikanska valet 2016. Fake news och desinformation blev genast ett aktuellt 

diskussionsämne inom biblioteks- och informationsvetenskap. Det fanns här ett akut 

behov att kunna identifiera den här typen av information och ALA ville även 

implementera detta fenomen i Core Values of Librarianship. Det finns enligt Sullivan 

tre behov som måste uppmärksammas inom biblioteks- och informationsvetenskap för 

att få kunskap om hur hantering och identifiering av desinformation ska ske. Det första 

behovet är att få en djupare förståelse rörande fenomenet och vad det innebär. Nästa 

behov är att se över bibliotekets strategier när det gäller att upptäcka och korrigera 

desinformation. Slutligen skriver Sullivan att biblioteket bör börja arbeta med tekniska 

verktyg som kan upptäcka falsk information och därmed också undersöka hur de ska 

förhålla sig till värdegrunderna som handlar om att biblioteket skall göra information 

tillgänglig.   

 

I Good news, bad news, and fake news Going beyond political literacy to democracy 

and libraries (2018) skriver John Buschman, dekanus vid University Libraries vid 

Seton Hall University, om definitionen och utmaningarna kring fake news utifrån ett 

teoretiskt demokratiperspektiv. Buschman diskuterar biblioteks- och 

informationsvetenskapens roll i sammanhanget: 

 
 LIS needs to play the long game in democratic society, and these formulations are not 

 comprehensive, but they are responsive to our fuller definition of fake news, the contemporary 

 environment of democracy, and a more nuanced understanding of contemporary democracy. LIS 

 efforts to counteract fake news – and the spirit in which they have been undertaken – are 
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 excellent beginnings, but they are beginnings. (s.22) 

 

Buschman anser att biblioteken skall börja förbereda sig på ett betydligt större 

engagemang i frågan om fake news för att kunna bidra till ett samhälle där riktig och 

sanningsenlig information främjar en demokratisk utveckling.   

 

2.2 Ansvarsfrågan 

 

Slutligen vill jag nämna två kandidatuppsatser som handlar om ansvar i 

näthatssituationer vilka jag anser kan vara viktiga för förståelsen av ansvarsfrågan i min 

egen studie. Det är inte självklart vem som skall ta ansvar för att förhindra dessa 

företeelser. Detta är ett område som jag själv berör när jag undersöker hur 

folkbiblioteket uppfattar sitt ansvar i frågan om att förespråka ett hållbart nätklimat. 

 

I kandidatuppsatsen Nätmobbning - vem bär ansvaret? – En kvalitativ studie om lärares 

syn på ansvarsfördelningen mellan föräldrar och lärare vid förekomsten av 

nätmobbning undersöker (2013) Sophie Southern om det finns något samarbete mellan 

lärare och föräldrar när det gäller nätmobbning och om dessa parter får någon utbildning 

i ämnet, eller om det finns riktlinjer hur nätmobbning skall hanteras. Vidare studerar 

hon också vems ansvaret är i en nätmobbningssituation. Southern utgår från en teoretisk 

utgångspunkt i begreppen mobbning, nätmobbning och ansvar. I studien framkommer 

att ansvaret är något som anses bör delas mellan skola och föräldrar i ett samarbete. 

Dessutom behövs tydligare riktlinjer för hur situationer med nätmobbning skall 

hanteras. I kandidatuppsatsen Nätmobbning: En studie om ansvar, utveckling och 

könsskillnader (2018) av Emil Lampret och John Tallvid studeras högstadiekuratorers 

upplevelser kring utveckling, ansvar och könsskillnader gällande nätmobbning. 

Författarna använder sig av John Sulers teori The online Disinhibition Effect som 

behandlar människans liv online och det beteende som då urskiljs samt teorier rörande 

social konstruktionism i relation till identitet och genus. Resultatet visar att kuratorerna 

upplevde en viss problematik kring arbetet med nätmobbning och det var inte alltid lätt 

att hålla sig underrättad om elevernas liv online. Det fanns också vissa könsskillnader i 

vad som yttrades på nätet där flickor var mer utsatta för sexuella anspelningar medan 

pojkarna vittnade om nätmobbning rörande deras talanger eller sexuella läggning. När 

det gäller ansvarsfrågan ansåg kuratorerna att ansvaret för nätmobbning var delat mellan 

skola, hem och individen. Precis som i föregående uppsats upplevde även kuratorerna 

att det saknades riktlinjer för hur ett arbete med nätmobbning skulle utföras. 
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3 Teori 

 
Här ämnar jag redogöra för den teoribildning som jag använder mig av i min studie, 

socialt ansvarstagande. För att få en djupare förståelse kring begreppet ämnar jag först 

ge en introduktion till begreppets uppkomst och definitioner, därefter hur begreppet 

används inom biblioteks- och informationsvetenskap och slutligen hur jag själv 

använder mig av teorin i denna studie. Jag ämnar inte använda mig av den modell 

(Carroll, 1991) som presenteras i avsnittet Socialt ansvarstagande i min egen studie 

utan betraktar den här som en viktig del i läsarens grundförståelse av begreppet socialt 

ansvarstagande utifrån ett historiskt perspektiv. Därför har jag valt att inledningsvis 

presentera den samt fler definitioner av socialt ansvarstagande. I min studie utgår jag 

sedan från ALA:s definition av begreppet som beskrivs i avsnittet Socialt 

ansvarstagande inom biblioteks- och informationsvetenskap. 

 

 

3.1 Socialt ansvarstagande 
 

Teoribildningen kring socialt ansvarstagande (corporate social responsibility, CSR, eller 

social responsibility, SR) har i första hand utvecklas inom affärs-och företagsvärlden 

utifrån tankar om hur ett företags arbete kan bidra till en god samhällsutveckling 

(Carroll, 1979). Det finns många definitioner av begreppet socialt ansvarstagande och i 

studien How corporate social responsibility is defined: an analysis of 37 definitions 

(Dahlsrud, 2008, s. 4) finner författaren fem huvudsakliga teman som är gemensamma 

för samtliga definitioner; ekonomi, miljö, socialt arbete, intressenter och frivilliga 

aktiviteter. I rapporten är betydelsen av begreppen socialt ansvarstagande, corporate 

social responsibility (CSR) och social responsibility (SR) likvärdig. Beskrivningen av 

corporate social responsibility i Nationalencyklopedin (2019) handlar om företagens 

sociala ansvarstagande i samhället och betonar vikten av ett företags frivilliga insatser 

för att främja socialt- och miljömässigt arbete i samhället. Enligt ISO 26000 (2010) är 

definitionen av socialt ansvarstagande: 

 
[...] en organisations ansvar för den påverkan som organisationens beslut och aktiviteter (vilket 

inkluderar produkter, tjänster och processer) har på samhälle och miljö och som genom 

transparent och etiskt uppförande: 

- bidrar till hållbar utveckling, inklusive hälsa och välfärd i samhället, 

- tar hänsyn till intressenters förväntningar, 

- är förenlig med tillämpliga lagar och i överensstämmelse med internationella 

uppförandenormer, och 

- är integrerat i hela organisationen och praktiseras i dess relationer.  

(Swedish Standards Institute, 2019) 

 

Socialt ansvarstagande diskuteras, enligt definitionen ovan, ofta i samband med hållbar 

utveckling. I Vårt gemensamma ansvar (2010) skriver Jens Henriksson, lobbyist vid 

International Affairs at The Swedish Consumers Association, att störst fokus har legat 

på den ekonomiska och miljömässiga utvecklingen trots att den sociala delen också 

innefattas och hur förhåller sig då socialt ansvarstagande till detta? Enligt Henriksson 

(2010, s. 21) är socialt ansvarstagande och hållbar utveckling “två sidor av samma 

mynt”. Socialt ansvarstagande handlar om att en organisation, i sin verksamhet, agerar 

och fattar beslut utifrån främjandet av hållbar utveckling (Henriksson, 2010). 

 

Historiskt sett har teoribildningen kring socialt ansvarstagande varit föremål för många 

olika tolkningar, kanske främst för att det inte har funnits någon egentlig kärna (Carroll, 

1979). Archie B. Carroll, professor emeritus vid University of Georgia, beskriver 
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begreppet som ett mångfacetterat fenomen som ska framhäva ett företags vinstdrivande 

verksamhet och de parametrar som finns utöver själva vinstdrivandet. Här återfinns 

bland annat frivilliga aktiviteter inom områdena ekonomi och juridik, tankar om att 

företaget skulle arbeta utifrån ett bredare samhällsperspektiv och ansvar i frågor om 

engagemang kring sociala problem. Carrolls modell sägs vara startskottet för 

diskussionen kring socialt ansvarstagande (corporate social responsibility) och en av de 

mest betydande ståndpunkterna inom rörelsen (Holmgren & Wahlberg Field, 2012). 

 
Fig. 1: The Pyramid of Corporate Social Responsibility (Carroll, 1991) 

I modellen beskrivs fyra olika ansvarsområden som enligt Carroll (1991) ingår i 

corporate social responsibility utifrån en pyramidkonstruktion, där området längst ner är 

det mest grundläggande vilket de resterande områdena vilar på. De fyra ansvars-

områdena är ekonomi, juridik, etik och filantropi. Det ekonomiska ansvaret utgår ifrån 

företagets vinstdrivande, vilket är fundamentet inom företagets verksamhet och 

möjliggör aktiviteter inom de resterande områdena. Det juridiska ansvaret innebär att 

företaget skall sköta sin verksamhet enligt lagen. Lagen är samhällets riktlinjer för rätt 

och fel. Det etiska ansvarsområdet handlar om att företagets verksamhet skall undvika 

att orsaka skada och istället verka för ett etiskt och rättfärdigt arbete. Det filantropiska 

ansvaret innebär att företaget skall bidra till ett bättre samhälle genom aktiviteter som 

främjar livskvalitet och uppvisar ett gott medborgarskap (Carroll, 1991). 

 

Socialt ansvarstagande har som tidigare nämnts oftast diskuterats inom affärs- och 

företagsvärlden men gäller egentligen alla organisationer enligt ISO 2600. I Vårt 

gemensamma ansvar (2010) diskuterar Anna Linusson, verksam inom Leadership for 

Sustainability, society development and environment, socialt ansvarstagande i offentlig 
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sektor. Enligt Linusson är den offentliga verksamheten per definition upprättad för att 

tillfredsställa ett samhällsbehov. Hon skriver att det redan här finns en organisation som 

arbetar med att uppfylla medborgarnas behov och som därmed tar ett ansvar för 

samhällets utveckling. Linusson vill dock inte kalla detta för socialt ansvarstagande. 

Istället vill Linusson betona vikten av ett särskilt arbete för just socialt ansvarstagande 

som existerar utöver själva kärnverksamheten. Hon skriver också att det inte går att 

beskriva exakt vad arbetet med socialt ansvarstagande i offentlig verksamhet innebär 

eftersom det ständigt ändras efter nya förutsättningar i samhället. 

 

 

3.2 Socialt ansvarstagande inom biblioteks- och informationsvetenskap 

 

I artikeln ACONDA and ANACONDA: Social change, social responsibility, and 

librarianship (2007) skriver Douglas Raber om socialt ansvarstagande inom biblioteks- 

och informationsvetenskap ur ett historiskt perspektiv. Diskussionen kring begreppet 

började under 60- och 70-talet i USA och var som starkast under den period då 

Vietnamkriget ägde rum. Inom American Library Association (ALA) bildades gruppen 

Social Responsibilities Round Table (SRRT) samt två kommitéer, Activites Committee 

on New Directions for ALA (ACONDA) och Ad Hoc Activites Committee on New 

Directions for ALA (ANACONDA), som skulle arbeta med att ta fram riktlinjer för vad 

socialt ansvarstagande inom biblioteksvärlden skulle innebära. Frågorna handlade om 

vad biblioteket och bibliotekarier kunde göra för att hjälpa sina låntagare och omvärld 

och vilket ansvar som skulle tas när det gällde politiska och sociala frågor. En viktig 

aspekt var även bibliotekets politiska neutralitet (Raber, 2007). 

Idag är socialt ansvarstagande ett av de områden som är implementerat i ALA:s Core 

Values of Librarianship (American Library Association, 2019). Dessa värdegrundande 

områden är framtagna för att informera, instruera och definiera det professionella 

biblioteksarbetet. Definitionen av socialt ansvarstagande är idag vad biblioteksväsendet 

kan bidra med i form av förbättringar eller lösningar på problem i samhället och arbetet 

med att utbilda och informera medborgarna i USA om dessa problem. Socialt 

ansvarstagande handlar dessutom om att uppmana till att medborgarna undersöker dessa 

problem ur flera perspektiv och utvecklar ett kritiskt tänkande. Vidare ingår också 

ALA:s vilja att ta sig an problem som relaterar till biblioteksväsendet och dess service 

utifrån uttalade och fastställda målområden inom det egna fältet (American Library 

Association, 2019). 

I Empowered to name, inspired to act: Social responsibility and diversity as calls to 

action in the LIS context (2016) skriver Safiya Noble, docent vid Departments of 

Information Studies and African American Studies vid UCLA, och Sarah Roberts, 

docent vid Graduate School of Education and Information Studies vid UCLA, om 

vikten av att höja medvetandet hos studenter inom biblioteks- och informations-

vetenskap rörande de värdegrundande områden som ingår i Core Values of 

Librarianship, med fokus på socialt ansvarstagande och mångfald. Författarna hävdar att 

en större kunskap om dessa frågor bidrar till en ökad medvetenhet om samhällets 

problem och mänskliga rättigheter. Genom att ge dessa frågor mer utrymme i 

utbildningen förbereds studenterna på verkliga samhällsproblem som de kan komma att 

möta i sitt framtida arbete. På detta sätt kan utbildningen inom biblioteks- och 

informationsvetenskap bidra till att utforma medvetna studenter som sedan omsätter sin 

kunskap inom socialt ansvarstagande och mångfald i praktiken, vilket i sin tur bidrar till 

ett bättre samhälle (Noble & Roberts, 2016). 

 



14 

 

Mer har skrivits om bibliotekens och bibliotekariernas roll och ansvar rörande sociala 

frågor. I Civic librarianship, renewing the social misson of the public library (2001) 

skriver bibliotekarien Ronald B. McCabe om folkbibliotekets roll som en instans som 

ska erbjuda medborgarna i samhället utbildning rörande det demokratiska samhället. 

McCabe lyfter också fram bibliotekarierollen som ur ett medborgerligt perspektiv 

samarbetar med andra instanser för att tillsammans förbättra levnadsstandarden i 

samhället. Även Jessamyn West, bibliotekarie och bloggare, skriver i artikeln Civic 

outreach (2017) att biblioteket ska hjälpa människor att bli goda medborgare; “This is 

more than just about voter registration; it expands to include taking care of our world, 

each other, and ourselves so that we can be good community members” (s. 17). 

 

I en studie utförd av Ann Curry framkommer stora skillnader mellan bibliotekspersonal 

när det gäller uppfattningen rörande politiska och etiska förhållningssätt (Pilerot, 

Francke, Söderlind, Elf & Limberg, 2016). Studien utgick från ytterligheterna att 

betrakta bibliotekarien som en opartisk givare av det användaren efterfrågar, till att 

betrakta bibliotekarien som en framåtsträvande aktör i rådande samhällsförändringar. 

Debatten är fortfarande aktuell och i artikeln Our futures in times of change (2017) 

diskuterar Miguel Figueroa, ansvarig för ALA’s Center for the Future of Libraries, att 

det framtida biblioteket är beroende av att studera förändringar och trender i samhället i 

relation till bibliotekarieyrkets värdegrund. Integritet och sekretess, mångfald, allas rätt 

till information, intellektuell frihet att uttrycka sig, är några element i värdegrunden som 

också skall kombineras med de värden biblioteket vill förmedla till samhället. Här ingår 

bland annat demokratiska rättigheter, medborgarinformation, utbildning och 

läsfrämjande (Figueroa, 2017). Får biblioteket en överblick över dessa värderingar och 

hur samhällsförändringarna och trenderna utvecklas, kan det börja att arbeta med 

inflytande. Här kan biblioteket utforska de fenomen som utvecklar arbetet och de som 

innebär utmaningar (Figueroa, 2017). 

 

 

3.3 Applicering av socialt ansvarstagande i studien 
 

Jag anser inledningsvis att det är värt att diskutera det faktum att det är, enligt Linusson 

(2010), problematiskt att definiera socialt ansvarstagande i offentlig verksamhet 

eftersom den redan är utvecklad för att tillgodose ett samhällsbehov. Ett arbete med 

socialt ansvarstagande kan då, enligt Linusson, beskrivas som det arbete som sker 

utöver själva kärnverksamheten. I masteruppsatsen På spaning efter en kärnverksamhet: 

Vilken är egentligen folkbibliotekets huvuduppgift? (2011) undersöker Sophie Tibblin 

möjliga definitioner av bibliotekets kärnverksamhet. Resultatet visar att 

kärnverksamheten utgörs av en mängd olika tolkningar vilket gör den svårdefinierad. 

Här inryms bland annat förklaringar som innefattar litteratur- och kulturförmedling, 

informationsförmedling och folkbildning. Att värna om demokrati är, enligt rapporten 

Att vara till för alla men inte för allt: Folkbibliotekariers demokratifrämjande arbete 

(Rivano Eckerdal, 2018) en del av det vardagliga bibliotekariearbetet och kan därför, 

enligt mig, inte heller betraktas som något som sker utöver själva kärnverksamheten. 

Enligt dessa tolkningar anser jag att det är svårt att definiera bibliotekets 

kärnverksamhet, likaså det som sker som utöver kärnverksamheten som, enligt Linusson 

(2010), kan betraktas som socialt ansvarstagande.  

 

I avsnittet Socialt ansvarstagande inom biblioteks- och informationsvetenskap betonas 

vikten av att biblioteket skall följa med i samhällstrender och förändringar för att lättare 

kunna utöva inflytande och få en inblick i vad som utvecklar samt utmanar bibliotekets 

arbete (Figueroa, 2017). I min studie baseras dessa samhällsförändringar på nätklimatets 
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påverkan på yttrandefrihet och demokrati, vilket kan få konsekvenser i form av en 

polariserad debatt när människor inte vågar göra sina röster hörda på grund av rädsla för 

hot. Socialt ansvarstagande utifrån ALA: s definition innefattar ett liknande resonemang 

där bibliotekets möjligheter att förbättra eller lösa problem i samhället, samt att utbilda 

medborgarna om dessa problem och ge dem verktyg till kritiskt tänkande, är kärnan. 

Min applicering av socialt ansvarstagande i uppsatsen utgår från denna definition 

kopplat till folkbibliotek. Folkbiblioteket bör, enligt definitionen, följa med i 

samhällsförändringar och beakta de problem som dessa innebär i syfte att bidra med 

förbättringar. Dessutom skall folkbiblioteket öka medvetandet och det kritiska tänkandet 

rörande dessa problem hos medborgarna i samhället. Min tolkning av socialt 

ansvarstagande kan därmed förstås som bibliotekets bidrag till att förbättra 

samhällsproblem, i det här fallet problemen med nätklimatets inskränkningar i 

demokrati och yttrandefrihet. Detta sätt att tolka socialt ansvarstagande anser jag vara 

bäst lämpad för min analys av folkbibliotekets verksamhet och ansvarstagande gällande 

hållbart nätklimat. 

 

 

 

 

  



16 

 

4 Metod 

 
Här ges en förklaring till metoder och genomförandet av denna studie. Beskrivning av 

metoder, urval, etiska förhållningssätt och tillförlitlighet härstammar från Alan 

Brymans, tidigare professor vid Organisational and Social research vid University of 

Leicester, Samhällsvetenskapliga metoder (2018). 

 

4.1 Semistrukturerad intervju 
 

Som datainsamlingsmetod har den kvalitativa intervjuformen, semistrukturerade 

intervjuer använts (Bryman, 2018). I min studie gjordes fem telefonintervjuer med 

bibliotekarier vid fem olika folkbibliotek i Sverige. Jag valde att använda mig av 

telefonintervjuer eftersom jag inte hade möjlighet att resa iväg under studiens arbete. 

Den semistrukturerade intervjun är enligt Bryman en datainsamlingsmetod som lämpar 

sig bra om forskaren är intresserad av att få en djupare förståelse för det problem som 

undersöks. Enligt Bryman utgår denna intervjuform från en intervjuguide med tematiska 

frågor med öppna svarsalternativ. Forskaren har också möjlighet att ställa fler frågor 

utöver själva intervjuguiden. Intervjuguiden bör också konstrueras med ett innehåll som 

forskaren tror att informanten anser är viktigt och hur detta innehåll sedan förhåller sig 

till själva forskningsfrågan. Bryman betonar också vikten av att språket i intervjuguiden 

ska vara begripligt och frågorna ej ledande.  

 

När det gäller denna typ av intervjuform är det bra om forskaren har möjlighet att spela 

in intervjuerna för att underlätta transkribering. Bryman anser att det kan vara 

problematiskt med telefonintervjuer när det handlar om exempelvis inspelnings-

möjligheter och det faktum att forskaren inte kan avläsa kroppsspråk eller miner hos 

informanten. Dessutom är det, enligt Bryman, svårt att göra långa intervjuer via telefon 

då det är mycket lättare för informanten att avsluta.  

 

Mitt metodval grundar sig i att jag anser att den är bäst lämpad för att uppfylla studien 

syfte då jag är intresserad av informanternas egna tankar och reflektioner rörande 

hållbart nätklimat i förhållande till folkbibliotekets ansvar och arbete. Genom 

semistrukturerade intervjuer har jag därmed möjlighet att få ett mer utförligt 

resonemang rörande mina forskningsfrågor.  

4.2 Tematisk analys 
 

Dataanalysmetoden i denna studie utgår ifrån det som Bryman (2018) benämner som 

tematisk analys som är en frekvent använd metod när det gäller analyserandet av 

kvalitativ data. Denna analysmetod handlar om att söka efter en tematiskt grund i den 

insamlade datan, dock finns det enligt Bryman (2018) inte ett tydligt fastställande av 

tekniker eller bakgrund gällande denna analysmetod. Bryman skriver att tolkningarna av 

metoden är många och innebörden kan variera mellan olika forskare. För att illustrera 

mångfalden i dessa tolkningar hänvisar Bryman till några exempel på forskning där 

tematisk analys använts. Bland annat nämns studien The experience of retirement in 

secondary modernity: Generational habitus among retired senior managers (2010) av 

Ian Rees Jones, Paul Higgs och Miranda Leontowitsch. I denna studie rörande tidig 

pensionering gjordes en tematisk analys med hjälp av ett kodningsschema och en 

indexering som utformades utifrån jämförelser mellan de olika situationerna. I en annan 

studie, Negotiating mobility: South Asian women and higher education (2018) av Paul 

Bagguley och Yasmin Hussain, återskapade författarna något de benämner som 

https://en.wikipedia.org/wiki/Social_research
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_research
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Leicester
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Leicester
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Leicester
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Leicester
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nyckelteman. I de data som intervjuerna med de unga kvinnorna gav kunde författarna, 

utifrån tematisk analys, identifiera teman med liknande eller skiftande karaktär baserat 

på kvinnornas etniska härkomst och religion. 

 

Brymans exempel vittnar om olika tolkningar av den tematiska analysen. Dock är, enligt 

Bryman, identifikationen av ett tema en central funktion. Bryman beskriver ett tema 

utifrån fyra punkter; Ett tema är en kategori som forskaren kan urskilja i analysens 

insamlade data, temat är relaterat till studiens huvudsyfte och forskningsfrågor, temat 

består av koder som urskiljs i exempelvis fältanteckningar och slutligen bidrar temat till 

forskarens teoretiska förhållningssätt. Bryman hänvisar här också till Gery Ryans och 

Russell Bernards (2003) Techniques to identify themes där författarna återger 

rekommendationer gällande identifiering av olika teman. Dessa består av de åtta 

punkterna; Repetitioner, lokala typologier och kategorier, metaforer och analogier, 

övergångar, likheter och skillnader, språkliga kopplingar, saknade data och teorirelaterat 

material.  

 

Bryman diskuterar även den kritik som uppkommit i samband med tematisk analys. 

Bland annat nämns Qualitative Data Analysis: Practical Strategies (2013) av Patricia 

Bazeley i vilken hon anser att forskaren behöver, utförligt och transparent, återge 

processen rörande uppkomsten och identifikationen av de teman som är aktuella för 

analysen. Hon hävdar att många forskare inte är noggranna när det gäller att förklara 

dessa delar. Enligt Bazeley behöver forskaren också ange varför de teman som utvalts är 

viktiga.  

 

I min studie använder jag mig av tematisk analys enligt delar av den urskiljningsprocess 

av teman som Bryman (2018) beskriver. De teman jag identifierar härstammar från den 

data som intervjuerna gav. Dessa teman är baserade på kategorier i den insamlande 

datan, de relaterar till studiens syfte och forskningsfrågor och bidrar till min teoretiska 

utgångspunkt som är socialt ansvarstagande. Då det, enligt Bryman, inte finns något 

tydligt eller regelmässigt förfarande gällande tematisk analys, kommer jag ej att 

använda mig av ett kodningsschema eftersom jag anser att jag kan urskilja 

betydelsefulla teman i den insamlade datan utan ett särskilt schema. Därför bortser jag 

även från Brymans fjärde punkt när det gäller identifikation av tema som handlar om 

urskiljandet av koder i exempelvis fältanteckningar. Istället för kodningsschema har jag 

valt att fokusera på teman som uppkommer i samband med mina informanters åsikter 

och erfarenheter, likt Bagguley och Hussains (2016) studie. Jag ämnar här också 

undersöka teman utifrån två av de punkter som nämns av Ryan och Bernard (2003); 

Repetitioner och likheter och skillnader. Anledningen till att det blev just dessa är att jag 

anser att de är mest lämpliga att applicera på min insamlade data i relation till mina 

forskningsfrågor. Denna typ av relevans i relation till studien påpekas även av Bryman. 

 

 

4.3 Genomförande 

 

Min studie baseras, som jag tidigare nämnt, på telefonintervjuer med bibliotekarier vid 

fem olika folkbibliotek i Sverige. Inledningsvis konstruerades en intervjuguide enligt 

Brymans (2018) rekommendationer, med frågor relaterade till olika teman. Ansvar, 

digital delaktighet och demokrati, pågående arbete och yrkesrollen var de tre teman 

som användes. Därefter skickades intervjuguiden (se bilaga 2) ut via mejl med förfrågan 

om att delta i denna studie (se bilaga 1). Utskicket innefattade 19 olika mejladresser 

knutna till olika folkbibliotek runt om i Sverige. Här ska tilläggas att en adress av dessa 

19 avsåg en gemensam brevlåda för 14 folkbibliotek knutna till en region. Detta utskick 
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genererade tre informanter. Efter ungefär två veckors tid skickade jag ut samma mejl 

igen (ej till de som redan svarat) med tillägget att det var en påminnelse. Den här 

gången resulterade utskicket i tre nya informanter, varav jag tvingades avböja en på 

grund av att tiden för intervjun var alltför nära inlämning av uppsatsen. 

 

Samtliga intervjuer, utom en, spelades in via en mobilapp för att underlätta 

transkribering. Anledningen till att alla utom en intervju spelades in var bristande 

teknik. Inspelningarna raderades efter transkribering. Under samtliga intervjuer förde 

jag även anteckningar. Resultaten från intervjuerna presenterades i uppsatsens avsnitt 

som heter Resultat och analys med hjälp av tematisk analys och utifrån det teoretiska 

perspektivet socialt ansvarstagande. 

 

Jag vill här också nämna några dilemman som uppstod i samband med intervjuerna. 

Enligt Bryman (2018) skall intervjuguiden innehålla ett språk som är begripligt och här 

visade det sig att informanterna upplevde en viss osäkerhet kring begreppet hållbart 

nätklimat, vilket gjorde att jag inledningsvis fick förklara hur jag tolkade begreppet om 

de önskade. Det hade varit fördelaktigt om begreppet förklarats i intervjuguiden eller i 

den inledande mejlförfrågan. I uppsatsen finns begreppet definierat mer utförligt för att 

underlätta för läsaren. Ett annat problem (som jag tidigare nämnt) var själva 

inspelningstekniken som ej visade sig fungera under den första intervjun. Som nämns i 

avsnittet rörande semistrukturerad intervju är detta, enligt Bryman, ett riskmoment när 

det gäller just telefonintervjuer. I min inledande mejlförfrågan stod det att intervjuernas 

längd skulle vara ungefär 30 minuter, vilket i verkligenheten inte visade sig räcka. De 

flesta intervjuerna varade längre.  

 

 

4.4 Urval 
 

Urvalet till min studie gjordes genom det Bryman (2018) benämner som målstyrt urval. 

Det vill säga att informanterna väljs utifrån att deras karaktär möjliggör besvarandet av 

forskningsfrågorna. Jag försökte få en geografisk variation samtidigt som jag ville 

använda mig av bibliotek i stora respektive små kommuner. Det sammanlagda antalet 

folkbibliotek som tillfrågades var 32 till antalet och storleken (antal invånare) på 

kommunerna varierade mellan ca 3 700 - 922 000 invånare. Utbudet av svenska 

folkbibliotek undersöktes inledningsvis via KB:s hemsida, därefter valdes vissa ut efter 

nyss nämnda kriterier. Jag besökte därefter de utvalda bibliotekens hemsidor för att 

finna kontaktuppgifter. 

 

 

4.5 Etiska förhållningssätt 

 
Enligt Bryman (2018) föreligger viktiga etiska förhållningssätt när det gäller de 

personer som är inblandade i forskningen. Dessa rör frivillighet, integritet, 

konfidentialitet och anonymitet. Bryman diskuterar även de etiska riktlinjer som rör 

svensk forskning. Dessa innefattar att informanterna inte ska lida skada, ej ska utsättas 

för bedrägeri, falska förespeglingar eller ett inkräktande på privatlivet. Därefter 

föreligger fyra ytterligare krav. Informationskravet där informanten ska upplysas om 

studiens syfte, frivilligt deltagande och de moment som kommer att ingå. 

Samtyckeskravet innebär att informanterna själva har rätt att styra över sin medverkan, 

konfidentialitetskravet handlar om att personuppgifter skall behandlas med största 

möjliga sekretess och nyttjandekravet betyder att användandet av de uppgifter som 

samlats in rörande individer endast är tillåten i det aktuella forskningsarbetet. 
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I min studie har jag, enligt mig, tagit hänsyn till samtliga etiska förhållningssätt och 

krav. I min introducerande mejlförfrågan informerade jag om studiens syfte och olika 

moment enligt informationskravet. Här framkom också att jag eftersökte endast de som 

ville delta i studien, så att ingen skulle känna sig tvingad att delta. Enligt 

samtyckeskravet informerade jag även om att intervjuerna skulle spelas in eftersom jag 

ville ge informanterna tillfälle att neka detta om någon skulle finna det obehagligt. 

Enligt konfidentialitetskravet och nyttjandekravet talade jag också om i min 

introducerande mejlförfrågan vilka uppgifter som skulle nämnas i uppsatsen samt att 

folkbibliotekets namn inte skulle framgå. Dessutom fick varje informant skriva under en 

samtyckesblankett (se bilaga 3).  

4.6 Tillförlitlighet 
 

Istället för reliabilitet och validitet diskuterar Bryman (2018) andra sätt att avgöra dessa 

tillstånd inom kvalitativ forskning. Han hänvisat till andra forskare som anser att den 

kvalitativa forskningen skall bedömas utifrån andra kriterier än den kvantitativa. Som 

exempel nämner Bryman Yvonna Lincoln och Egon Gubas metod tillförlitlighet som 

utgår ifrån fyra kriterier; Trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att 

styrka eller konfirmera. Trovärdighet innebär att beskrivningen av den sociala 

verkligheten, såsom forskaren beskriver den, är trovärdig och accepterad hos andra. 

Detta kriterium innefattar även att forskaren följt de riktlinjer som forskningen kräver 

samt att resultatet rapporteras till de som utgör den sociala verkligheten i studien för att 

fastslå att forskaren har uppfattat den korrekt. Överförbarhet handlar om den kvalitativa 

forskningens möjligheter att erbjuda resultat som kan användas av andra. Den 

kvalitativa forskningen beskriver oftast en verklighet ur en liten grupps eller individers 

perspektiv med fokus på det unika. För att detta ska kunna användas i annan forskning, 

enligt Guba och Lincoln, ska en mycket utförlig beskrivning göras av undersökningen 

så att det ökar förståelsen för om studien kan användas i ett annat sammanhang. 

Pålitlighet avser att det skall finnas en fullständig och öppen beskrivning över hur 

forskningsprocessen har utformats och framskridit. Därefter kan processen granskas av 

exempelvis kollegor som undersöker dess kvalité och innehåll. Möjlighet att styrka eller 

konfirmera innebär att forskaren inte har låtit studiens resultat påverkas av personliga 

värderingar eller teoretisk inriktning.  

 

Enligt mig är det svårt att avgöra studiens tillförlitlighet till fullo eftersom resultatet och 

den sociala verklighet som det påvisar inte hann kontrolleras av mina informanter innan 

inlämning som sig bör enligt kriteriet trovärdighet. Förutom det har jag strävat efter att 

behandla den sociala verklighet som informanterna vittnar om så neutralt som möjligt 

utan att låta den påverkas av mina värderingar och teoretiska inriktningar enligt 

möjlighet att styrka eller konfirmera. Har det mot förmodan ändå skett, har det inte varit 

avsiktligt från min sida. När det gäller pålitlighet har jag försökt att ange min process så 

transparent som möjligt, dock utan kontroll av kollegor vilket kanske påverkar 

tillförlitligheten. Jag hoppas att överförbarheten av detta resultat är möjlig då jag (som 

jag tidigare nämnt) försökt att utförligt återge denna studies upplägg, dock är 

verkligheten beskriven ur en liten grupps perspektiv vilket försvårar, enligt Guba 

Lincoln.  
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5 Resultat och analys 

 

I detta avsnitt redovisas resultaten från de semistrukturerade intervjuerna och analyseras 

med utgångspunkt i tematisk analys. Kopplingar till det teoretiska perspektivet socialt 

ansvarstagande och tidigare studier kommer också att göras. Inledningsvis presenteras 

de fem folkbibliotek som deltagit i studien. Folkbibliotekens storlek är här bedömd efter 

totala antalet titlar på huvudbibliotek och filialer (fysiska och elektroniska). Denna 

information är hämtad från informanternas utsagor samt KB: s statistik över 

folkbibliotek 2017 (2019) och anger ungefärliga värden med tanke på tidsaspekten. 

Siffror rörande kommunernas storlek är hämtade från informanternas utsagor och SCB:s 

Kommuner i siffror (2019). 

 

 

5.1 Presentation av bibliotek 

 
Bibliotek A 

 

Bibliotek A är ett stort bibliotek med ca 1 200 000 titlar i sitt bestånd. Biblioteket ligger 

i en kommun som har över 550 000 invånare. 

 

 

Bibliotek B 

 

Bibliotek B är ett bibliotek med ca 15 000 titlar i sitt bestånd. Biblioteket ligger i en 

kommun med 30 000 invånare.  

 

 

Bibliotek C 

 

Bibliotek C är ett bibliotek med ca 367 000 titlar i sitt bestånd. Biblioteket ligger i en 

kommun med 67 000 invånare. 

 

 

Bibliotek D 

 

Bibliotek D är ett bibliotek med ca 650 000 titlar i sitt bestånd. Biblioteket ligger i en 

kommun med 332 000 invånare. 

 

 

Bibliotek E 

 

Bibliotek E är ett bibliotek med ca 93 000 titlar i sitt bestånd. Biblioteket ligger i en 

kommun med 18 000 invånare. 
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5.2 Nätklimatets påverkan på yttrandefrihet och demokratiskt samtal 

 
Under intervjuns inledande del diskuterades frågor rörande nätklimatets påverkan på 

yttrandefrihet och ett demokratiskt samtal. Samtliga folkbibliotek i studien kan 

identifiera problem när det gäller hur nätklimatet påverkar yttrandefrihet och ett 

demokratiskt samtal. Både bibliotek A och D vittnar om att ett negativt nätklimat kan 

verka hämmande vilket gör att alla kanske inte vågar yttra sig eller väljer att tysta ner 

sina åsikter. ”Jag tror ju absolut att det hämmar..eh..en del personer..eh..att man liksom, 

man avstår säkert från och yttra sig digitalt ibland av rädsla för..ja men påhopp eller 

mothugg eller..eh..ja kommentarer” (Bibliotek D). Bibliotek B anser att respekt för 

varandras åsikter är viktigt och att alla ska få göra sina röster hörda utan att bli 

attackerade. Det är annars lätt att den som skriker högst syns mest. Bibliotek C belyser 

vikten av tonen på nätet och att alla ska ha rätt att uttrycka sig. Enligt informanten borde 

samtalet på nätet innefatta samma värderingar som det allmänna offentliga samtalet där 

alla ska ha rätt att uttrycka sig: 

 
 Jag tänker nog som vi pratade om förut [tidigare under intervjun] att det är, inte skiljer sig från, 

 från det liksom allmänna offentliga samtalet att..eh..ja..alla ska ha rätt och uttrycka sig och utan 

 att bli kränkta..eller..eh..att inte våga uttrycka sina åsikter..eh. Ja allmänt tonen liksom, hur man, 

 hur man samtalar  med varandra och så. Det är ju jätteviktigt..eh. Det kanske är lättare att det blir 

 fel också när det handlar om digitala kanaler. 

 

Bibliotek C talar här också om att samtalet på nätet kanske har en tendens att lättare 

utvecklas i fel riktning i jämförelse med det samtal som sker i verkligheten. ”Vi står ju 

inte och skriker på varandra på Ica, oftast inte iallafall, men det kan ju lätt, det kan ju 

väldigt lätt uppstå i kommentarerna till nån, till nåt Facebook- inlägg eller nåt liknande” 

(Bibliotek C). 

 

Bibliotek E anser att nätklimatet har en påverkan på dessa fenomen och mycket handlar 

här om individen. Tillhör individen inte normen, eller tillhör en marginaliserad grupp, 

blir det extra viktigt hur samtalet på nätet förs. Ett positivt nätklimat kan här vara 

värdefullt när det gäller att hitta någon som man kan identifiera sig med. Bibliotek E 

anser att internet kan vara bra i kontaktskapande syfte i detta avseende.  

 

Uppfattningen hos samtliga folkbibliotek är att nätklimatets påverkan på yttrandefrihet 

och ett demokratiskt samtal kan få konsekvenser. De genomgående teman som urskiljs 

här handlar om att ett negativt nätklimat kan få vissa röster att tystna och att alla 

människor ska ha rätt att uttrycka sig utan att bli utsatta för hot, vilket är ett liknande 

resonemang som förs i uppsatsens inledning utifrån samtida studier (Alneng, 2017; 

Carlsson, 2016; Andersdotter, 2017). Om människor inte vågar använda 

yttrandefriheten riskerar detta att påverka både individen och demokratin vilket gör 

etiska frågor rörande det öppna nätet till en samhällsfråga (Alneng, 2017). Det innebär 

också att det demokratiska samtalet blir polariserat, vilket påverkar den demokratiska 

utvecklingen i samhället (Regeringskansliet, 2018).  

 

Enligt min tolkning av socialt ansvarstagande (utifrån ALA: s definition) innebär socialt 

ansvarstagande att folkbiblioteket skall uppmärksamma problem och förändringar i 

samhället, utbilda medborgarna om dessa problem samt bidra med förbättringar eller 

lösningar. En viktig aspekt är därför, enligt mig, folkbibliotekens identifikation av 

problem i samband med nätklimatets påverkan på yttrandefrihet och ett demokratiskt 

samtal. Detta som även påverkar den demokratiska utvecklingen i samhället 

(Regeringskansliet, 2018). Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801) skulle de också 

påverka folkbibliotekets demokratiska uppdrag. Enligt min tolkning av teorin kring 
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socialt ansvarstagande skulle därför dessa problem rörande nätklimatet kunna betraktas 

som de samhällsproblem som folkbiblioteket skulle kunna vara med att förbättra. 

Identifikation av ett samhällsproblem är, enligt mig, en förutsättning för socialt 

ansvarstagande.  

 

 

5.3 Ansvar i förespråkandet av hållbart nätklimat 

 
Enligt min analys är det således konstaterat att det finns ett samhällsproblem i och med 

det hårda nätklimatet. Socialt ansvarstagande och tidigare nämnda teorier kring 

bibliotekens roll i samhället utgår från tankar om att biblioteket kan bidra till att 

förbättra samhället på olika sätt (Figueroa, 2017; McCabe, 2011; West, 2017). Figueroa 

(2017) diskuterar också bibliotekets möjligheter till inflytande genom att följa med i 

samhällsförändringar. Enligt dessa studier finns det möjligheter för biblioteket att bidra 

till ett bättre samhälle. I min studie undersöker jag om folkbiblioteket verkar för ett 

hållbart nätklimat i syfte att förbättra det samhällsproblem som det hårda nätklimatet 

innebär. Frågan är då vilket ansvar folkbiblioteken anser sig ha i denna fråga? Är det 

folkbibliotekets ansvar att förespråka ett hållbart nätklimat? 

 

Bibliotek A anser att det inte är bibliotekets ansvar att recensera hur människor ska 

prata med varandra, däremot kan biblioteket anta en mer pedagogisk roll och 

uppmärksamma frågor om nätklimatets påverkan i en dialog med medborgarna. 

Biblioteket kan vara en arena där det finns en öppning för diskussion kring frågor 

relaterade till nätklimat. Här kan medborgarna exempelvis få handledning i hur man kan 

prata med varandra på nätet. När det gäller den digitala delaktigheten anser informanten 

att det är viktigt att tala om ett hållbart nätklimat. Bibliotek A vill främja delaktighet och 

minska de digitala klyftorna i samhället och här ingår också förespråkandet av ett gott 

nätklimat. Det kan ske i form av handledning mot besökare om hur man ska tänka när 

man är på internet. Bibliotek A anser också att de demokratiska frågorna kring 

nätklimatet och hur personuppgifter hanteras på nätet är viktiga inlägg i den digitala 

debatten och dessa bör biblioteken implementera i sin verksamhet. 

 

Bibliotek B uttrycker vikten av ett hållbart nätklimat, men det är inte något som 

biblioteket har diskuterat inom organisationen. Dessutom är instruktioner för ett arbete 

med hållbart nätklimat något som borde komma från högre instans. Informanten betonar 

att det känns viktigt med ett hållbart nätklimat men berättar att de inte vet hur de ska 

agera eftersom det saknas verktyg inför ett sådant arbete. Ett annat problem är önskan 

om att biblioteket ska vara en neutral plats som ska främja demokrati utan att ta 

ställning i olika frågor och hur ska biblioteket kunna förespråka ett hållbart nätklimat 

utan att ta ställning? 

 
 Det är både och för att, [...] vi har pratat väldigt mycket om det här med, att vi har jobbat mycket 

 med att, biblioteket ska vara neutralt. Att det ska vara liksom en neutral plats och det är ganska 

 svårt ibland för man, man vill ju uppmana till yttrandefrihet, eller liksom att man vill främja 

 demokrati, yttrandefrihet  samtidigt vill man inte, känner vi iallafall, att vi vill inte bli en, vad 

 ska jag säga, megafon för åsikter. [...] Vi vill va en neutral yta där man kan få va den man är. 

 Vi vill inte ta ställning på något sätt egentligen. [...] Man kan förespråka ett hållbart nätklimat, 

 men hur gör man det utan att man tar ställning i olika frågor? 

 

Bibliotek B anser också att det vore bra att uppmärksamma problematiken kring hur ett 

dåligt nätklimat kan påverka demokratin men då behövs tydligare verktyg.  
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Enligt bibliotek C har biblioteket en självklar roll när det gäller den digitala 

utvecklingen i samhället. Däremot kan rollen bli tydligare och mer framträdande och 

den kanske kommer bli det med tanke på regeringsbeslut och Digitalt först. När det här 

gäller frågan om ett hållbart nätklimat handlar det inte bara om internet och tekniken 

utan även det offentliga samtalet överlag: 

 
Jag tänker att det är lite som, att det egentligen kanske inte är begränsat till tekniken eller 

internet utan det kanske handlar om det offentliga samtalet i allmänhet också. Just det här att alla 

ska våga delta och alla ska våga uttrycka sig. 

 

Informanten menar att ett förespråkande av ett hållbart nätklimat hör till bibliotekets 

arbete och ansvar: 

 
Jamen jag tycker att det gör det faktiskt. Idag gör det ju det. För det är en sån naturlig del av vår 

vardag och även som du hänvisar till längre fram, bibliotekslagen. Vi ska verka för det 

demokratiska samhällets utveckling, bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Ja men 

det sker ju idag genom digitala resurser, genom sociala medier. Så jag tycker att det är en 

självklar del av vårt arbete. 

 

Bibliotek D och E är tveksamma till begreppet hållbart nätklimat och ställer sig frågan 

vad det egentligen innebär. Bibliotek E anser att biblioteket bör arbeta med digital 

delaktighet och kanske kan man behandla frågor om hållbart nätklimat i samband med 

detta. Informanten anser att ett hållbart nätklimat betyder olika saker för olika 

människor och rent praktiskt är biblioteket inte där än. Bibliotek E menar att vi behöver 

reda ut begreppet hållbart nätklimat först och även låta besökarna fundera över dess 

innebörd. Bibliotek E har svårt att svara på frågan om ett förespråkande av ett hållbart 

nätklimat hör till bibliotekets ansvar eftersom begreppet är svårdefinierat och är 

beroende av olika sammanhang. 

 

Bibliotek D är tveksam till att ett förespråkande av hållbart nätklimat skulle höra till 

bibliotekets ansvar: 

 
Det är ju en jättestor grej, jag kan inte se att biblioteket kan ha något ansvar i det för att det sker 

ju oftast inte på bibliotekens arenor. Vi har ju koll på vad som händer och skrivs på våra 

Facebook- sidor och Instagram- flöden och så och det bemöter vi ju såklart [...]Men hur vi skulle 

kunna ta ansvar för det generellt sätt har jag svårt att se, att biblioteket skulle kunna vara någon 

auktoritet eller nån..gå in i andra kanaler och styra upp dem ser jag som svårt faktiskt. Det tycker 

jag är en större fråga än vad biblioteket kan ha som ansvar. 

 

Bibliotek D berättar att nätklimatet inte är ett prioriterat område utan att biblioteket har 

andra mål att arbeta med, mål utfärdade av kommun och bibliotekschef. Andra aspekter 

som påverkar ett arbete med hållbart nätklimat är ekonomi och tidsbrist. 

 

Bibliotek E anser inte att nätet är ett hot mot demokratin, det handlar bara om hur man 

förhåller sig. Det finns många möjligheter med användandet av nätet och digitala 

verktyg. Ett exempel kan vara att arbeta mer med digitala möten ute på landsbygden där 

det är långa avstånd mellan människor, för att underlätta informationsspridning. Valen 

skulle också kunna vara digitala till exempel.  

 

I detta avsnitt blir förhållandet till socialt ansvarstagande mer otydligt då ansvarsfrågan 

kring det samhällsproblem som tidigare identifierades orsakar en splittrad diskussion 

utifrån teman som rör folkbibliotekets neutralitet, pedagogiska roll, prioriteringar och 

resurser. Tolkningen av begreppet hållbart nätklimat kan, enligt mig, också betraktas 

som ett tema. Tre av fem folkbibliotek anser att det är viktigt att ta ställning i frågan om 

folkbibliotekets ansvar när det gäller ett förespråkande ett hållbart nätklimat. Enligt ett 
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bibliotek är det självklart att folkbiblioteket skall ta ansvar i frågan eftersom det är del 

av bibliotekets vardag och i linje med bibliotekslagen. Den positiva inställningen till att 

förespråka hållbart nätklimat är i linje med Stakstons (2017) resonemang som handlar 

om att biblioteken skall ha en betydande roll i arbetet med ett stabilt digitalt klimat och 

demokratiutveckling. Bland dessa bibliotek nämns också svårigheterna att förhålla sig 

till folkbibliotekets neutralitet vilket är en viktig etisk fråga som kan relateras till 

IFLA:s (International Federation of Library Associations and Institutions) etiska regler 

för bibliotekarier och andra informationsspecialister: “Bibliotekarier och andra 

informationsspecialister förhåller sig strikt objektiva och opartiska vad gäller insamling, 

tillgång och service” (IFLA, 2012, s. 2). Här hamnar ansvarsfrågan i konflikt med dessa 

riktlinjer. Istället betonas att folkbiblioteket skulle kunna anta en mer pedagogisk roll 

och utbilda medborgarna i frågor rörande nätet, likt McCabes (2001) resonemang om 

bibliotekets utbildningsroll. Att utbilda medborgarna om samhällsproblem är också 

något som ingår i ALA:s definition av socialt ansvarstagande. På så sätt kan 

medborgarna kritiskt värdera information och vara mer uppmärksamma på de 

konsekvenser som problemet, här nätklimatets baksida, innebär. 

 

Två av fem folkbibliotek är mer tveksamma till folkbibliotekets ansvar i förespråkandet 

av ett hållbart nätklimat. Orsakerna är att begreppet är svårtolkat och att det inte är ett 

prioriterat område samt att det är en alltför stor uppgift. Enligt min tolkning av detta 

föreligger svårigheter i att betrakta ansvarsfrågan gällande ett hållbart nätklimat som 

något som tillhör folkbibliotekets prioriterade arbete. Trots att det är problematiskt att 

definiera folkbibliotekets kärnverksamhet (Tibblin, 2011) kanske ansvarsfrågan i det här 

fallet ändå betraktas som något som existerar utanför folkbibliotekets huvudsakliga 

uppgifter. Enligt Stakston (2017) bör biblioteken ges resurser och mandat för att följa 

med i digitaliseringens utveckling så att verksamheten kan motsvara samhällets 

förändringar. Biblioteket skall vara både ett rum för läsning och en aktör i ett digitalt 

landskap. Sådana förutsättningar som Stakston beskriver kanske bidrar till att 

folkbibliotekets verksamhet blir en mer självklar del av de samhällsförändringar som 

digitaliseringen innebär, däribland nätklimatets inskränkningar i yttrandefrihet och 

demokrati.  

 

 

5.4 Arbete med förespråkandet av hållbart nätklimat 
 

Som redan nämnts i föregående kapitel rörande bedömning av folkbibliotekets ansvar 

anser bibliotek A att biblioteket skulle kunna ha en mer pedagogik och vägledande roll i 

förespråkandet av ett hållbart nätklimat och belysa dessa frågor i samtalet med 

besökare. Främjandet av digital delaktighet i samhället i syfte att minska klyftorna är 

något som bibliotek A arbetar mycket med. Det görs via programverksamhet, 

vidareutbildning av personal, handledning till besökare i disken och via bibliotekets 

uppsökande verksamhet. Att främja ett gott nätklimat är den del av det men i sig inte ett 

uttalat målområde för biblioteket. Det finns kurser och drop- in- verksamhet för 

besökare och där tas frågor som vad man ska tänka på när man är ute på internet upp. 

Biblioteket har även haft utställningen Glass Room Experience som handlar om 

dataskydd och integritet online. Arbetet innefattar även de dagliga mötena med besökare 

som kan ha frågor kring exempelvis varför hen har blivit spärrad från Facebook. Ett 

fortsatt arbete med ett främjande av ett hållbart nätklimat kan, enligt bibliotek A, göras 

bland annat genom en programverksamhet där frågor kring nätklimat och säkerhet på 

nätet kan uppmärksammas. Ett exempel är att bjuda in föreläsare från Internetstiftelsen 

eller andra expert inom området. Detta skulle även kunna göras i samband med att 

biblioteken arbetar tematiskt utifrån demokrati: 
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 Jag tycker att man ska lyfta det som en demokratifråga egentligen och inte en digitalfråga för 

 att våra debatter förs ju väldigt stor del på digitala kanaler idag. [...] Jag tror att om man alltid 

 benämner något som digitalt så kommer vissa fortsätta vara väldigt ointresserade, utan man 

 behöver liksom lyfta demokratifrågan som stor. 
 

Bibliotek A poängterar vikten av att biblioteket och yrkesverksamma och utbildare 

inom området hänger med i den framtida utvecklingen. 

 

Bibliotek B arbetar i dagsläget med något som kallas för Våga klicka och som syftar till 

att lära ut digital teknik till medborgarna. Här ingår information rörande källkritik och 

vad man ska tänka på när det gäller information på webben. Här finns en tanke om att 

förslagsvis bjuda in Viralgranskaren och diskutera fake news. Biblioteket skulle också 

kunna anordna något forum för hur man kommunicerar på nätet, utformad av 

bibliotekets webbgrupp. Även bibliotek B betonar vikten av it-kompetens hos 

bibliotekspersonalen och tror att det kommer att vara svårare att vara så kallad 

traditionell bibliotekarie i framtiden. Många besökare, särskilt äldre, kan inte få hjälp 

med den här typen av frågor någon annanstans och de är väldigt tacksamma för den 

hjälp de får på biblioteket. Det är bra att biblioteket har denna kompetens och kanske 

kan ett generationsskifte bland bibliotekspersonalen hjälpa till att förändra bilden av 

biblioteket så att även de yngre besökarna ökar i antal. Biblioteket kan ta ett stort ansvar 

i den digitala utvecklingen och guida allmänheten i dessa frågor. 

 

Bibliotek C arbetar för närvarande inte med någon riktad verksamhet kring ett hållbart 

nätklimat men hade förut något som de kallade för Digitala måndagar där de bland 

annat diskuterade källkritik. Däremot anser informanten att det skulle vara roligt att 

göra något till förmån för hållbart nätklimat på biblioteket och det skulle kunna ingå i 

arbetet med MIK. Liksom föregående bibliotek vill även bibliotek C nämna betydelsen 

av det framtida biblioteket och dess roll. Här beskrivs en mer handledande och 

pedagogisk roll gentemot medborgarna. Det finns dock begränsningar i form av 

ekonomiska och tidsmässiga faktorer. På ett litet bibliotek ska alla göra allt. Bibliotek C 

anser att det är självklart att biblioteket ska ta ansvar i den framtida digitala 

utvecklingen och för det demokratiska samtalet. Här hoppas biblioteket på 

kompetensutveckling för personalen. Informanten diskuterar även en ny syn på 

paragraferna i bibliotekslagen som enligt informanten bör inrymma digitaliserade 

förändringar i samhället: 

 
 Jag tänker att man måste bredda den definitionen lite, idag så sker ju mycket av liksom 

 diskussionen och så, det sker ju i digitala medier på olika sätt, sociala medier. Men det är 

 egentligen ingen skillnad mot dom diskussioner som sker i massmedier och på biblioteket 

 och på andra ställen. Det måste ju den här paragrafen inrymma också. 
 

Bibliotek D arbetar inte heller med något aktivt förespråkande av hållbart nätklimat i 

nuläget, förutom med bemötandet på bibliotekets egna sociala medier. Ett förslag som 

nämns som ett förespråkande av hållbart nätklimat är exempelvis lobbyverksamhet; 

”Det skulle man ju annars kunna tänka sig annars, någon typ av lobbyverksamhet, med 

det skulle ju också vara väldigt tidskrävande, svårt och mäta framgången också, om det 

gör någon nytta överhuvudtaget” (Bibliotek D). Ett annat förslag är bland annat 

föreläsningar men informanten tror inte att man når de man verkligen vill utan endast de 

“redan frälsta”. Kanske hade en verksamhet mot hållbart nätklimat varit lättare att 

utforma riktad mot barn och unga. Biblioteket skulle också kunna behandla frågor 

rörande nätklimatet vid visningar av biblioteket och ta upp ämnet i dessa grupper. 
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Bibliotek E har funderat på att arbeta med livet på nätet utifrån källkritik men inte med 

begreppet hållbart nätklimat. Återigen råder här en tveksamhet kring begreppet hållbart 

nätklimat. Bibliotek E anser att biblioteket skulle behöva specificera en aktuell 

målgrupp till vilken biblioteket skulle rikta denna verksamhet till och där identifiera de 

problem som upplevs av målgruppen. Därefter får man hitta en flexibel verksamhet som 

är anpassad efter målgruppen. Kanske kan detta göras utifrån filmer som följs av 

diskussion kring ämnet. Etiska frågor kan också var en del av diskussionen. Denna 

verksamhet skulle, i första hand, inte rikta sig mot barn och unga eftersom de redan är 

så medvetna kring nätet och det som utspelar sig där.  

 

Enligt bibliotek E är användandet av nätet kanske inne i en ny fas som kräver nya 

strategier ur användarsynpunkt. Nätet behöver bli mer som det verkliga livet eftersom 

det redan är en så stor del av ens liv. På så vis blir det också en mer självklar del av 

biblioteket. Biblioteket kan här vara behjälpligt om det finns resurser. 

 
När det gäller övriga åtgärder i frågan om ett hållbart nätklimat och digitalisering på 

biblioteken använder de flesta biblioteket särskilda regler och avtal för hur de publika 

datorerna ska användas. Det är inte tillåtet att besöka sidor med kränkande innehåll. 

Följs inte dessa regler bli användaren avstängd. Bibliotek A har även ett webbfilter som 

gör att det inte går att söka efter pornografiskt material. Detta är ett filter utarbetat av 

kommunen. Bibliotek E har ett system där användarna bokar så kallade kiosker med 

datorer. Här finns inte publika datorer i den bemärkelsen att besökaren bara kan gå och 

logga in med, exempelvis, sitt lånekort och pinkod.  

 

I frågan om fortbildning nämner bibliotek A att de inte har haft någon utbildning för 

personal där enbart frågor om nätklimat berörs, däremot har de haft besök av föreläsare 

inom ämnet demokrati som indirekt berört ämnet. Informanten föreslår också att man 

kanske skulle kunna anlita någon som varit utsatt och drabbad i det hårda debattklimatet 

på nätet. Bibliotek D och E refererar till självskattningstestet Digitalt först där ämnet 

berörs. Bibliotek D tror också att den här typen av frågor kanske ingår i en MIK-

utbildning. Bibliotek B och C har inte varit på någon fortbildning rörande nätklimatet.  

 

Om biblioteken i studien själva skulle bli utsatta för kränkningar på bibliotekens sociala 

medier vet de flesta hur de kan bemöta detta. Däremot anser bibliotek B att den här 

typen av kränkningar som sker på nätet inte har uppmärksammats på samma sätt som 

kränkningar i det verkliga livet. Det saknas kanske riktlinjer för hur dessa ska bemötas 

och vad som är tillåtet att svara utifrån bibliotekets ställning.  
 
Utifrån dessa utsagor kan teman som digital delaktighet, folkbibliotekets demokratiska 

uppdrag och framtida roll identifieras i diskussionen. Tre genomgående och repeterade 

teman, som även förekommer i föregående avsnitt Ansvar och förespråkande av 

hållbart nätklimat, är folkbibliotekets resurser, tolkningen av begreppet hållbart 

nätklimat samt folkbibliotekets pedagogiska roll. 
 
Enligt detta resultat är det pågående arbetet rörande ett förespråkande av ett hållbart 

nätklimat inte vanligt förekommande. Däremot kan ämnet beröras i andra aktiviteter. 

Bibliotek A är det bibliotek som, enligt resultatet, i dagsläget verkar ha mest verksamhet 

inom området digitalisering i samhället, med fokus på digital delaktighet. Här finns 

dock ingen aktivitet som uttalat riktar sig mot förespråkande av ett hållbart nätklimat, 

men ämnet berörs indirekt i dessa aktiviteter. 
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I detta avsnitt framkommer även aspekter på möjliga tolkningar av hur frågor kring 

nätklimatets påverkan på yttrandefrihet och demokrati bör behandlas. Istället för att 

benämna detta som ett problem som kan relateras till en digital kontext borde frågorna 

lyftas i ett större demokratiskt sammanhang, det vill säga att det blir en demokratifråga 

och inte en digitaliseringsfråga. På så sätt blir frågan mer av allmänt intresse, enligt 

delar av studiens resultat. Här finns också tankar om ett vidgat perspektiv på 

bibliotekslagen som även skall innefatta demokratisk utveckling på nätet. Dessa 

resonemang kan relateras till andra studier rörande digitaliseringens utbredning och 

konsekvenser (Alneng, 2017; Carlsson, 2016). Enligt min tolkning handlar det här om 

att betrakta frågor om nätklimatets påverkan ur ett större samhällsperspektiv där 

demokratiutvecklingen är i fokus. Detta synsätt är också något som kan relateras till 

folkbibliotekens möjliga arbete utifrån socialt ansvarstagande som syftar till att bidra 

med lösningar på samhällsproblem. 
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6 Slutdiskussion 
 

I denna studie har jag, genom tematisk analys, ämnat svara på frågor rörande hur 

nätklimatets påverkan på yttrandefrihet och demokrati uppfattas samt hur 

folkbibliotekets ansvar och arbete i frågan om att förespråka ett hållbart nätklimat 

uppfattas. Dessa frågor har behandlats utifrån det teoretiska perspektivet socialt 

ansvarstagande och tidigare studier. 

 

Som redan konstaterats i avsnittet Nätklimatets påverkan på yttrandefrihet och 

demokratiskt samtal får nätklimatets påverkan på yttrandefrihet och demokrati 

problematiska följder enligt samtliga informanter. Enligt bibliotek A och D handlar det 

bland annat om rädslan för att bli påhoppad eller attackerad vilket gör att vissa 

människor hämmas och kanske hellre väljer att inte göra sin röst hörd. Enligt bibliotek 

C bör också det samtal som sker på nätet utgå ifrån samma värderingar som det 

allmänna offentliga samtalet, det vill säga att alla ska ha rätt att uttrycka sig. Ett 

liknande resonemang förs även av bibliotek E som anser att alla ska ha rätt att göra sina 

röster hörda utan att bli attackerade. Bibliotek B belyser också vikten av att respektera 

varandras åsikter i detta sammanhang. I den här diskussionen framkommer också 

skillnader mellan det samtal som sker på nätet och det samtal som sker i verkliga livet.  

Bibliotek C menar att det kanske lättare uppstår felaktigheter i samtalet på nätet. Här är 

det lättare att skriva kommentarer till exempelvis ett Facebook- inlägg men inte lika 

självklart att skrika på någon man möter på Ica. 

 

Detta resultat är i linje med de studier som presenteras i uppsatsen inledning där 

problemet med det öppna nätets påverkan på det demokratiska samtalet diskuteras 

(Alneng, 2017; Carlsson, 2016; Regeringskansliet, 2018). Enligt dessa studier är detta 

ett samhällsproblem. Identifikationen av ett samhällsproblem är också enligt mig en 

förutsättning för att kunna arbeta med socialt ansvarstagande enligt ALA:s definition.  

 

När det gäller folkbibliotekets ansvar i frågan om att förespråka ett hållbart nätklimat 

råder enligt resultatet från intervjuerna en tvetydighet, dessutom föreligger svårigheter 

att tolka begreppet. Bibliotek C anser exempelvis att folkbiblioteket har en självklar roll 

i detta arbete medan bibliotek D är mer tveksam eftersom det är en för stor fråga för 

folkbiblioteket att ta sig an. Bibliotek B uttrycker att folkbiblioteket kan förespråka ett 

hållbart nätklimat men hur skall biblioteket göra detta utan att ta ställning? Hur 

påverkas folkbibliotekets neutralitet i denna fråga? Majoriteten av folkbiblioteken anser 

dock att det är av betydelse att diskutera frågan om ett hållbart nätklimat. Bibliotek A 

belyser här också de demokratiska aspekterna kring nätklimatet och frågor rörande 

säkerhet på nätet som viktiga inlägg i den digitala debatten vilka folkbiblioteket skulle 

kunna implementera i sin verksamhet. 

 

Ett möjligt arbete för att förespråka ett hållbart nätklimat görs inte uttalat på de 

folkbibliotek som ingår i min studie, däremot kan ämnet beröras i vissa verksamheter. 

Bibliotek A nämner mötet med användarna som en del i detta, där frågor om hur man 

skall bete sig på nätet kan förekomma. Det återfinns dock många förslag på hur 

folkbiblioteket skulle kunna arbeta i dessa frågor. Bland annat diskuteras 

lobbyverksamhet och en programverksamhet där sakkunniga kan bjudas in och hålla 

föreläsningar. Bibliotek E resonerar här kring de tveksamheter som begreppet hållbart 

nätklimat innebär. För att kunna arbeta med ett förespråkande av hållbart nätklimat 

behövs begreppet redas ut och dessutom bör en aktuell målgrupp för detta arbete 

identifieras. Informanten nämner också vikten av att betrakta nätet som det vanliga livet 

vilket skulle medföra att det får en mer självklar plats i folkbibliotekets verksamhet.  
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Sammanfattningsvis har då folkbiblioteken konstaterat att det finns problem med 

nätklimatets påverkan på yttrandefrihet och demokrati. Majoriteten av folkbiblioteken 

anser att det är av vikt att diskutera ett hållbart nätklimat men det är i dagsläget inte ett 

arbete som görs i någon uttalad utsträckning på de folkbibliotek som ingår i min studie. 

 

Det är inte min avsikt att avgöra om folkbiblioteken i denna studie uppnår socialt 

ansvarstagande med sitt arbete. Att definiera socialt ansvarstagande i offentlig 

verksamhet är också problematiskt (Linusson, 2010) och att värna om demokratiska 

frågor är en del av det vardagliga biblioteksarbetet (Rivano Eckerdal, 2018). Däremot 

anser jag att det är intressant att belysa det faktum att folkbiblioteken identifierar ett 

samhällsproblem. Att bidra med ett arbete som förbättrar detta problem är, enligt ALA:s 

definition, att närma sig socialt ansvarstagande. Frågan är här hur dessa frågor kring 

nätklimatets påverkan kan uppmärksammas i folkbiblioteksammanhang så att 

folkbiblioteken kan bidra till en förbättring av detta samhällsproblem om de önskar? 

 

Enligt Stakston (2017) har biblioteket en självklar roll i detta arbete och anser att 

utbildning rörande fake news, näthat, identitetskapningar, filterbubblor och algoritmer 

borde vara ett frekvent inslag i bibliotekens verksamhet. Tidigare studier av bland annat 

Agosto, Forte och Magee (2012) och Philips (2014; 2016) belyser, genom sina 

undersökningar, det faktum att bibliotekarier kan bidra med förbättringar gällande 

ungdomars liv på nätet i form av utbildning och stödjande verksamhet. Både Sullivan 

(2018) och Buschman (2018) diskuterar vikten av biblioteksväsendets engagemang när 

det gäller fake news. Att utbilda medborgare i ett kritiskt tänkande gällande information 

på nätet är en viktig uppgift för biblioteken när det gäller den demokratiska 

utvecklingen i samhället. Dessa frågor är också inkorporerade i regeringens nationella 

satsning på medie- och informationskunnighet (Regeringsbeslut I:62) som skall syfta till 

att öka kunskapen hos medborgarna i dessa frågor. Detta skall också utföras med hjälp 

av betydelsefulla aktörer i samhället, bland annat biblioteksväsendet. Fler direktiv från 

regeringshåll återfinns i Strategi för en stark demokrati – främja, förankra, försvara 

(Regeringskansliet, 2018) och i För ett hållbart digitaliserat Sverige - en 

digitaliseringsstrategi (Regeringskansliet, 2017). Båda publikationerna innefattar 

förslag till riktlinjer för hur ett arbete med digitaliseringen i samhället ska ske utifrån 

trygghets- och demokratiperspektiv.  

 

Det finns därmed existerande forskning och politiska riktlinjer när det gäller hur ett 

arbete för ökad kunskap rörande trygghet och kritiskt tänkande på nätet kan 

genomföras, som gynnar den demokratiska utvecklingen i samhället. Resultatet från min 

studie visar att arbete kring digital delaktighet görs på folkbiblioteken i studien med 

syftet att minska klyftorna i samhället, dock hör konsekvenserna av ett icke hållbart 

nätklimat inte till huvudverksamheten i dessa frågor. Precis som flera av de 

folkbibliotek som är med i studien vittnar om är ekonomiska och tidsmässiga aspekter 

viktiga i sammanhanget samt att få tydliga direktiv gällande målarbete i den aktuella 

frågan från högre instans. Finns direktiv och riktlinjer kan ett förespråkande av hållbart 

nätklimat kanske få en högre prioritet. Det måste finnas tydliga riktlinjer för hur ett 

sådant arbete skulle gå till med hänsyn till folkbibliotekets ställning som en neutral 

plattform i samhället. Precis som Stakston (2017) skriver behöver biblioteket resurser 

och mandat.  

 

Att ta ansvar i frågan om ett hållbart nätklimat till förmån för demokratiutvecklingen är 

kanske, precis som en informant i studien nämner, också en fråga om hur väl den kan 

relateras till bibliotekslagen och vad den innefattar. Ett annat sätt att tydliggöra frågan 
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är, enligt en annan informant i studien, att öppna upp för en tolkning som utgår ifrån 

demokratiperspektiv istället för ett digitaliseringsperspektiv. Tolkningar likt dessa, anser 

jag kan få betydelse för ett framtida arbete på folkbiblioteken i frågor om ett hållbart 

nätklimat. De öppnar upp för nya bredare tolkningar som i sin tur kan öka 

medvetenheten om dessa problem hos både folkbibliotekspersonal och medborgare. 

 

 

6.1 Framtida forskning 
 

Samtliga folkbibliotek i min studie vittnar om betydelsen av folkbibliotekets nuvarande 

och framtida arbete när det gäller den digitala utvecklingen i samhället. Det är viktigt att 

biblioteket följer med i utvecklingen för att kunna möta det eventuella behov som finns 

hos medborgarna. Enligt min tolkning av dessa folkbiblioteks utsagor är detta ett av 

huvuduppdragen i deras verksamhet vilket också bidrar till en högre kunskap och 

medvetenhet runt digitalisering och teknik hos samhällets medborgare. Detta är också 

vad regeringens nationella satsning på medie- och informationskunnighet 

(Regeringsbeslut I:62) syftar till. Enligt ALA:s riktlinjer är socialt ansvarstagande ett av 

de områden som definierar och formar det yrkesmässiga biblioteksarbetet. Noble och 

Roberts (2016) betonar också vikten av att tydliggöra socialt ansvarstagande under 

utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap för att öka medvetenhet hos 

studenterna som sedan kan omsätta sina kunskaper i ett kommande yrkesliv och därmed 

ha möjligheter att bidra till ett bättre samhälle. Fler forskare (Figueroa, 2017; West, 

2017) poängterar bibliotekets förhållande och relation till samhället i syfte att kunna 

bidra med förbättringar. I min studie är det hårda nätklimatet betraktat som ett 

samhällsproblem i form av inskränkningar i yttrandefrihet och ett demokratiskt samtal, 

vilket jag anser också påverkar biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet enligt 

bibliotekslagens (SFS 2013:801) föreskrifter. Att verka för en förbättring i detta 

avseende skulle, enligt mig, innebära att placera folkbibliotekens arbete med digital 

delaktighet i ett ännu större samhällsperspektiv som utgår ifrån studerandet av de 

förbättringar som faktiskt görs med hjälp av detta arbete. Här skulle bland annat också 

frågor om yttrandefrihet och demokrati, desinformation och säkerhet kunna diskuteras i 

relation till det öppna nätet i syfte att verka för ökad trygghet och mänskliga rättigheter. 

På så sätt skulle, enligt mig, folkbiblioteken kunna ta ett större ansvar i frågan om ett 

hållbart nätklimat om de vill. Detta är förhållanden som jag anser vara underlag till 

framtida forskning. 
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Jag heter Louise Marchione och studerar Biblioteks- och informationsvetenskap, 

distans, vid Högskolan i Borås och arbetar nu med min kandidatuppsats.  
 
Jag vill undersöka hur bibliotekarier vid folkbibliotek ser på folkbibliotekets roll och 

ansvar när det gäller att arbeta för ett hållbart nätklimat för att främja det demokratiska 

samhällets utveckling. Min teoretiska ansats utgår ifrån socialt ansvarstagande. 
 
Studien baseras på telefonintervjuer med bibliotekarier vid folkbibliotek i Sverige. 

Intervjuerna spelas också in, för att underlätta transkribering. Det kommer inte att 

framgå vilket bibliotek som avses i det publicerade materialet, endast bibliotekets och 

kommunens storlek kommer att framgå. Resultatet presenteras sedan i en 

kandidatuppsats och kommer att vara sökbar online via högskolebiblioteket i Borås 

databas DiVa.  
 
Jag hoppas att detta låter intressant och att ert bibliotek skulle vilja delta i denna 

undersökning. Intervjun tar ca 30 minuter och kommer att utgå ifrån den bifogade 

intervjuguiden där det även finns gott om utrymme för egna tankar och funderingar 

kring detta ämne.  
 
Vidarebefordra gärna detta mail till den/de som kan tänkas vilja vara med så kan vi 

bestämma en lämplig tid för intervju.  
 

För att boka tid för intervju och vid frågor och funderingar kontakta mig: 
Mobil: 0735-593898 
E-post: s150148@student.hb.se 
 

Stort tack för all hjälp och medverkan! 
 
Vänliga hälsningar 
Louise Marchione 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 

Folkbibliotekets roll och ansvar i ett arbete för ett hållbart nätklimat.  
 
Kommunens storlek (antal invånare): 
Bibliotekets storlek (filialer och titlar): 
 

Ansvar, digital delaktighet och demokrati 
 
1. Hur ser du på folkbibliotekets roll i främjandet av digital delaktighet hos 
medborgarna i samhället, är det här viktigt att tala om ett hållbart nätklimat? 
Motivera gärna. 
 
2. Anser du att ett förespråkande av ett hållbart nätklimat  är något som hör till 
folkbibliotekets arbete och ansvar? Motivera gärna.  
 
3. Hur resonerar du kring nätklimat och hur det påverkar yttrandefrihet och ett 
demokratiskt samtal? 
 
4. I bibliotekslagen står: 
“Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska 
samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri 
åsiktsbildning”. 
Anser du att ett arbete med värnandet om ett hållbart nätklimat kan rymmas i 
detta uppdrag eller kan du identifiera några konflikter utifrån yrkesetiska 
riktlinjer? 
 
5. Hur ser du på det framtida bibliotekets roll i den digitala utvecklingen i 
samhället? Vilket ansvar har biblioteket?  
 

Pågående arbete 

 
6. Har folkbiblioteket någon utarbetad policy, regler eller webbfilter när det gäller 
hur nätet bör användas på publika datorer?  
 
7. Arbetar ditt folkbibliotek i dagsläget med någon form av arbete när det gäller 
hållbart nätklimat? Hur tror du annars att ett sådant arbete bäst skulle göras på 
folkbibliotek? 
 

Yrkesrollen 

 
8. Förekommer fortbildning för personal rörande frågor där nätklimat berörs?  
 
9. Vet du idag hur du ska bemöta, exempelvis nätkränkningar, om det skulle dyka 
upp i yrkesrelaterade sammanhang?  
 
10. Hur resonerar du kring den framtida bibliotekarierollen i förhållande till den 
digitala utvecklingen i samhället och bibliotekets demokratiuppdrag?  Motivera 
gärna. 
 

Egna reflektioner?  
 
Stort tack för din medverkan! 



 

 

Bilaga 3. Samtyckesblankett 
 

   

 

HÖGSKOLAN I BORÅS 
Akademin för bibliotek, information,  

pedagogik och IT; Sektionen för biblioteks-  

och informationsvetenskap  

 

 
datum 2019-XX-XX  

Louise Marchione 

  
  

 

 

 

Samtycke till insamling och behandling av uppgifter om dig 

 

Som en del av kursen Kandidatuppsats, vid Högskolan i Borås utför jag en studie med 

syftet att undersöka folkbibliotekets roll och ansvar i ett arbete för ett hållbart nätklimat. 

 

Jag som utför studien skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv, närmare 

bestämt ditt biblioteks (titlar, filialer) och din kommuns storlek (invånare).  

 

Uppgifterna kommer att användas för att få en bild av sambandet mellan kommunernas 

och bibliotekens storlek och studiens frågeställning. 

  

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av 

artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke).  

 

Uppgifterna kommer att användas av mig och i studien, samt vara tillgängliga för 

lärarna på den aktuella kursen och centrala administratörer vid högskolan. Uppgifterna 

är dock allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut i det fall någon begär det i 

enlighet med offentlighetsprincipen.  

 

Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES och raderas när de inte längre är 

nödvändiga/senast vid betygsättning av den uppgift personuppgifterna ingår i. 

 

Resultatet av studien kommer att sammanställas i avidentifierad form och presenteras så 

att inga uppgifter kan spåras till dig. 

 

Du bestämmer själv om du vill delta i studien. Det är helt frivilligt att lämna samtycke, 

och du kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke. Dina uppgifter kommer då inte 

att användas mera. På grund av lagkrav kan högskolan dock vara förhindrade att 

omedelbart ta bort uppgifterna.  

 

Jag samtycker till att uppgifter om mig samlas in och behandlas enligt ovan.  

 

___________________________ 

Underskrift  

 

 

_____________________________   

Namnförtydligande 

 

 

_____________________________   

Ort och datum 



 

 

 

Vårdnadshavares underskrift (om deltagaren i studien är under 18 år) 

 

 

__________________________ _____________________________ 

Underskrift Underskrift 

 

 

_____________________________ _____________________________ 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

 

 

_____________________________ _____________________________ 

Ort och datum Ort och datum 

 

 

 

 

Fylls i av ansvarig lärare eller handledare 

 

 

____________________________________________ 

Studentens namn 

 

 

____________________________________________ 

Kurs och kurstillfälle 

 

 

____________________________________________ 

Kursansvarig (namn, avdelning) 

 
 

 


